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Europos instituto (EI) svarbiausias uždavinys – vykdyti tarpkryptines 
Europos integracijos studijas, pagrįstas pasaulyje ir institute vykdomais 
Europos integracijos moksliniais tyrimais. Kiti instituto prioritetai: vykdo-
mųjų studijų ir mokslo vienovė, institute atliktų tyrimų rezultatų ir infor-
macijos apie Europos raidą, jos integraciją ir gyvenseną plačiąja prasme 
bei Europos Sąjungos vystymosi procesus sklaida plačiajai visuomenei. 
Šiems uždaviniams vykdyti yra sutelktos visos instituto pastangos.

Sudarytos galimybės institute studijuoti tarpkryptines Europos integra-
cijos magistro ir Europos studijų bakalauro programas, dalyvauti ERAS-
MUS akademiniuose mainuose. Studijuodami studentai ne tik dalyvauja 
Kauno magistrantų mokslinėje konferencijoje, nagrinėjančioje Europos 
integracijos ir gyvensenos dalykus, bet ir publikuoja savo darbus jiems 
skirtame žurnale. Institute sistemingai vieši kviestiniai profesoriai iš kitų 
Europos universitetų ir institucijų.

Instituto dėstytojai dalyvauja prestižinėje Europos Komisijos Jean Mon-
net programoje. Institute veikia Europos Komisijos (EK) pripažintas Jean 
Monnet kompetencijos centras, taip pat vyksta tęstinis mokslinis semi-
naras, sukviečiantis į diskusiją Kauno akademinę bendruomenę ir plačią-
ją visuomenę. Institute veikia vienintelis Kaune Europos Sąjungos doku-
mentų centras, palaikomas universiteto ir Europos Komisijos. Jis atviras 
ne tik Kauno akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei.

Institutas leidžia tarptautinį mokslinį žurnalą „Europos integracijos stu-
dijos“, pripažintą ir referuojamą tarptautinėse informacinėse bazėse.

Nedidelio kolektyvo svarbiausias uždavinys – efektyviai derinti visas tris 
pagrindines universitetines veiklas, tobulinti savo veiklą pagal naujoje 
KTU strategijoje numatytas kryptis orientuojantis į europinius mokslo ir 
studijų plėtros prioritetus.

Instituto direktorius Kęstutis Kriščiūnas
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01
Faktai ir skaičiai

I PAKOPOS

II PAKOPOS

Studentai Akademiniai darbuotojai

Studijų kryptys

2

2

76 7,91

-

Iš jų doktorantų
(gruodžio 31d.) 

Iš jų užsienio 
studentų

spalio 1 d. ( I ir 
II pakopos bei 
laipsnio nesutei-
kiančių studijų)

Viso studentų

Užimtų etatų skaičius

2,25

1,25

3,5

0,25

-

-

-

-

-

0,66

Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Vyriausieji mokslo 
darbuotojai

Vyresnieji mokslo 
darbuotojai

Mokslo darbuotojai

Jaunesnieji mokslo 
darbuotojai

Moksliniai                
stažuotojai

Kiti tyrėjai
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Publikacijos

Finansavimo šaltiniai

12,25 1

-

-

423,7

487,5

6,6
57,2

Publikacijos, indėlis

Mokslo 
projektų

Valstybės biudžeto 
asignavimai

tūkst. Lt

tūkst. Lt

Įplaukos už 
teikiamas paslaugas

Projektinės lėšos

Tarptautiniai 
mokslo projektai

MTEP projektų su ūkio 
subjektais pajamos 
(MTEP projektai, kur tiesioginis 
naudos gavėjas yra ūkio 
subjektas)

Iš jų straipsniai 
Thomson Reuters 
Web of Knowledge 
sąrašo leidiniuose 
su citavimo indeksu, 
indėlis

tūkst. Lttūkst. Lt tūkst. Lt

1

Nacionaliniai 
mokslo projektai

Mokslo projektai

2
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02
Studijos 
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2012 m. svarbiausiu prioritetu buvo pirmosios pakopos (bakalauro) studentų kontin-
gento suformavimas ir studijų programos Europos studijos vykdymas. 

Studijų kokybės buvo siekiama tobulinant modulius, keliant dėstytojų kvalifikaciją, 
taikant šiuolaikines mokymo technologijas.

Studijų strateginiai 
prioritetai

2012 m. Europos institute buvo pradėta vykdyti pirmosios pakopos Europos studijų 
programa (studijų krypčių grupė: politologija), kuri yra derinama su humanitarinių 
mokslų srities dalykinės kalbos (vertimo) gretutine studijų programa arba su kitų 
socialinių mokslų srities gretutinių studijų programomis (verslo administravimo, vie-
šojo administravimo, sociologijos). Absolventams bus suteikiamas dvigubas Europos 
integracijos ir atitinkamo gretutinių studijų bakalauro laipsnis. Ši programa Studijų 
kokybės vertinimo centro yra akredituota trejiems metams. 

Institute yra vykdoma ir antrosios pakopos Europos integracijos studijų programa, 
kuri iki 2012 m. absolventams suteikdavo vadybos ir verslo administravimo magistro 
laipsnį. Nuo 2012 m., pasikeitus studijų sričių ir krypčių klasifikacijai, Europos integra-
cijos studijų programos absolventams yra suteikiamas tarptautinio verslo magistro 
laipsnis. 

Abi programos yra tarpkryptinės, jų pagrindą sudaro politikos, teisės, ekonomikos, 
istorijos ir vadybos dalykai. Studijose ugdomi gebėjimai studijuoti rengiant mokslines 
esė, jas pristatant studijų kolegoms ir toliau diskutuojant. Studijų programose yra nu-
matyti pasirenkamieji moduliai, leidžiantys studentams lavintis pagal poreikius.

Daug dėmesio skiriama studijų kokybei tobulinti. Tiek kuriama programa, tiek kie-
kvieno studijų modulio turinys vertinami, lyginami su naujausiais studijų objekto po-

Pirmosios ir antrosios 
pakopų studijų programos
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Studentai ir absolventai
Šiuo metu pirmosios pakopos Europos studijų programoje studijuoja 38 pirmojo kurso 
studentai. Antrosios pakopos Europos integracijos studijų programoje studijuoja 22 
antrojo kurso studentai (iš jų 15 – nuolatinėse, 7 – ištęstinėse studijose) ir 14 pirmojo 
kurso studentų (iš jų 12 – nuolatinėse, 2 – ištęstinėse studijose). 2012 m. Europos inte-
gracijos studijų programą baigė 20 nuolatinių studijų studentų (iš jų 3 – su pagyrimu). 

Pirmosios pakopos Europos studijų programoje pirmąjį semestrą „nubyrėjo“ 10 proc. 
studentų, o antrosios pakopos Europos integracijos studijų programoje nutraukusių-
jų studijas iš esmės nėra. 

kyčiais ir analogiškomis kitų Lietuvos ir užsienio universitetų programomis ir kursais. 
Toks tyrimas taikomas atnaujinant modulius ir visą programą. Už programos kokybę 
atsakingi jos direktorius ir koordinatorius, už modulius – juos dėstantys dėstytojai. 

Užsiėmimų vedimo kokybė tikrinama dalyvaujant Europos instituto direktoriaus pa-
skirtai katedros dėstytojų komisijai. Ypatingas dėmesys kreipiamas į jaunų asistentų 
ir lektorių vedamus užsiėmimus. Tikrinimo rezultatai aptariami katedros posėdžiuo-
se, analizuojami dėstymo metodikos ir turinio trūkumai, pastabos. EI posėdžiuose 
aptariamos ir tvirtinamos dėstytojų parengtos individualios užduotys, laboratoriniai 
darbai, semestrinių darbų ir projektų užduotys. 

Universiteto kokybės skyrius, siekdamas išsiaiškinti studentų nuomonę apie studijų 
kokybę, tarp studentų atlieka apklausą. Šią apklausą Europos instituto taryba nutarė 
papildyti institute organizuojama vidine dėstymo kokybės apklausa: kiekvienas dės-
tytojas po egzaminavimo pagal institute parengtą klausimyną surenka informaciją 
apie savo modulį. Informacija yra naudojama dėstymo kokybei kelti ir studijų modu-
liams atnaujinti bei tobulinti. 

Ne mažiau kaip du kartus per semestrą Europos instituto posėdžiuose yra svarstomi 
einamieji studijų vykdymo kokybės klausimai. Pasibaigus semestrui vyksta išplėstinis 
studijų rezultatų aptarimas, jame analizuojama tiek dėstytojų komisijos, tiek studen-
tų vertinimo rezultatų visuma ir numatomi konkretūs programos, atskirų modulių ir 
studijų proceso tobulinimo veiksmai.
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Parama studentams
Europos instituto programoms vykdyti reikalinga literatūra yra sukaupta KTU centrinės 
bibliotekos, Socialinių mokslų, Ekonomikos ir vadybos fakultetų metodiniuose kabi-
netuose, Europos instituto Europos dokumentacijos centro fonduose. Esant reikalui 
studentai taip pat gali naudotis Socialinių mokslų fakulteto metodinio kabineto pas-
laugomis.

Biblioteka užtikrina galimybę studentams ir dėstytojams naudotis prenumeruojamo-
mis ir testuojamomis duomenų bazėmis. Iš universiteto kompiuterių yra prieiga prie šių 
užsienio elektroninių duomenų bazių: „Emerald Fulltext“, „ScienceDirect“, „EBSCO Pu-
blishing“, ERIC, „Oxford Journals Online“, SAGE, „Wiley InterScience“, „Oxford English 
Dictionary“, el. knygų DB EBRARY ir kt.

Išskirtinis Europos instituto programų bruožas yra tas, kad jo studentai turi galimybę 
naudotis institute veikiančio Europos dokumentacijos centro fondais. Greta Europos 
Komisijos išleidžiamų dokumentų (elektroninių versijų) ir švietėjiško pobūdžio šaltinių, 
studijų programos vykdymo požiūriu vertingiausią fondo dalį sudaro analitinė ir mo-
komoji medžiaga įvairių Europos Sąjungos veiklos sričių tematika. Šiuo metu centro 
fonduose yra per 10 tūkst. šaltinių, kurie yra laisvai prieinami ne tik šios, bet ir kitų uni-
versiteto programų studentams, plačiajai visuomenei.

Kiekvieno studijų programos modulio dėstytojai yra parengę metodinę medžiagą, ku-
rios tikslas yra ne atkartoti minėtuose fonduose esančių šaltinių turinį, o susisteminti 
jį ir palengvinti studentams naudojimąsi tais šaltiniais, atsižvelgiant į modulio tikslus, 
suteikiamas žinias ir gebėjimus. Metodinės medžiagos rinkinį paprastai sudaro modulio 
temų dėstymo planas (koreguojamas pagal užsiėmimų tvarkaraštį), paskaitų skaidrės, 
savarankiško darbo užduotys ir metodiniai jų vykdymo nurodymai, kontroliniai klausi-
mai, privalomų ir papildomų literatūros šaltinių sąrašas. Kai kurie dėstytojai (prof. Kęs-
tutis Kriščiūnas, prof. Leonas Žitkus, doc. Rasa Daugėlienė, lekt. dr. Monika Mickevičie-
nė) yra parengę paskaitų konspektus, mokomąsias knygas ar vadovėlius savo dėstomų 
modulių tematika. Metodinė medžiaga yra nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į Europos 
integracijos procesus ir jų tema pasirodančią informaciją. Kiekvienas studentas turi in-
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Dėstytojų potencialas
Europos instituto personalą sudaro pirmaeilėse pareigose dirbantys etatiniai insti-
tuto dėstytojai, taip pat dalimi etato dirbantys dėstytojai iš socialinių partnerių gru-
pės, kviestiniai profesoriai iš svarbių Europos Sąjungos institucijų, ERASMUS mainų 
kolegos. Dauguma dėstytojų turi mokslinius ir pedagoginius vardus (tarp jų yra 3 

KTU Europos instituto Jean Monnet Europos kompetencijos centras nuo 2003 m. kie-
kvienais akademiniais metais pristato tęstinio mokslinio seminaro ciklą Europos Są-
jungai aktualiais klausimais. Seminaras skirtas visų Kauno aukštųjų mokyklų tyrėjams, 
dėstytojams, doktorantams ir magistrantams, akademinei ir neakademinei visuome-
nei. Tęstinis seminaras apima svarbiausius ES kultūrinius, politinius ir ekonominius 
Lietuvos visuomenei aktualius klausimus. 

2012 m. buvo baigtas vykdyti 2011–2012 m. seminarų ciklas „Lietuvio keliai Europos 
Sąjungos raidoje“ ir pradėtas vykdyti 2012–2013 m. ciklas „Ar nustelbs šiandienos 
sunkumai praėjusio 10-mečio Europos integracijos optimizmą?“. 2011–2012 m. išklau-
sę seminarų ciklą neformaliojo švietimo pažymėjimus gavo 70 seminarų klausytojų, o 
užsiregistravusiųjų į seminarą buvo 157.

Neformalusis švietimas

terneto prieigą prie metodinės medžiagos per instituto tinklalapį arba bendruoju aka-
deminės grupės el. pašto adresu.

Atlikdami savarankiško darbo užduotis, studentai su dėstytojais gali konsultuotis el. 
paštu arba numatytų konsultacijų metu. Dauguma antrosios pakopos programos dės-
tytojų yra Europos instituto darbuotojai, todėl organizuojant studijų procesą yra gali-
mybė atsižvelgti į studentų pageidavimus.

Instituto studentams, atsižvelgiant į studijų rezultatus ir aktyvią visuomeninę veiklą, 
dalyvavimą konferencijose, seminaruose ir pan., skiriamos skatinamosios stipendijos. 
2012 m. buvo paskirtos 22 stipendijos pirmosios pakopos ir 11 stipendijų – antrosios 
pakopos studentams.
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profesoriai – habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas, habil. dr. Petras Baršauskas ir dr. Leonas 
Žitkus), aktyviai dalyvauja ne tik pedagoginėje, bet ir mokslinėje, šviečiamojoje (eu-
ropine tematika) veikloje.

Yra ir Europos Komisijos pripažintų dėstytojų: Europos studijų Jean Monnet katedros 
profesorius (prof. Kęstutis Kriščiūnas), du dėstytojai (prof. Leonas Žitkus ir doc. Rasa 
Daugėlienė) dėsto EK pripažintus Jean Monnet modulius (šiuolaikinės tarptautinio 
verslo organizavimo formos; Europos integracijos ekonomika).

Docentų pareigas eina mokslo daktarai Vygintas Grinis, Vaidotas Viliūnas, Jolita Gre-
blikaitė, o dr. Monika Mickevičienė eina lektoriaus pareigas. Į dėstymo darbą įtrauktos 
doktorantės Jurgita Barynienė, Rita Jucevičienė ir Živilė Paužaitė – jos dėsto dalykus, 
tiesiogiai susijusius su jų doktorantūros temomis. 

Visi dėstytojai kasmet sistemingai tobulinasi: dalyvauja mokslinėje veikloje (rengia pu-
blikacijas, dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose ir projektuose), tarptauti-
niuose akademiniuose Jean Monnet projekto renginiuose, tarptautinėse ir šalies moks-
linėse-praktinėse konferencijose, seminaruose ir darbo grupėse, vasaros mokyklose, 
metodinių gebėjimų ugdymo renginiuose, ERASMUS akademiniuose mainuose. 

Vidutinis akademinis krūvis per paskutinius kelerius metus yra panašus – apie 800 
akademinių valandų per metus vienam dėstytojui.
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03
Mokslas ir 
inovacijos
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2012 m. strateginiai prioritetai, 
plėtros kryptys
Institute vykdomi moksliniai tyrimai yra integruoti KTU senato patvirtintame svar-
biausių tyrimų sąvade kaip ilgalaikė skėtinė tema: „Europos integracijos procesai“. 
Koordinatorius – prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas. Minėti tarpkryptiniai tyrimai yra 
atliekami siekiant stebėti ir analizuoti šiuo metu Europos erdvėje vykstančius šalių 
ekonominio, politinio ir socialinio gyvenimo procesus, ypatingą dėmesį skirti jų po-
veikiui Lietuvoje vykstantiems reiškiniams. Visi dėstytojai dalyvauja moksliniuose ty-
rimuose, kurių turinys glaudžiai siejasi su jų pedagogine veikla.

Mokslinių tyrimų tematika
Mokslinių tyrimų tikslas – užtikrinti institute vykdomų studijų pagrįstumą moksliniais 
rezultatais, studentus įtraukti į tyrimus.

Skėtinė tema „Europos integracijos procesai“ plėtojama šiomis kryptimis:

o integraciniai procesai ir jų poveikis įvairiems ekonomikos subjektų funkcio-
navimo aspektams (prof. dr. Leonas Žitkus, lekt. dr. Monika Mickevičienė); 

o ES smulkaus ir vidutinio verslo politika ir jos raiškos ypatumai (prof. habil. dr. 
P. Baršauskas, lekt. dr. Jolita Grėblikaitė); 

o žiniomis grįstos ekonomikos (verslo) ir jų veiksnių apskritai bei Europos Są-
jungoje raiškos ir raidos aktualijos (prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas, doc. 
dr. Rasa Daugėlienė, lekt. dr. Jolita Grėblikaitė, dokt. Jurgita Barynienė, dokt. 
Rita Jucevičienė); 

o informacijos apie Europos integracinius procesus sklaida (prof. habil. dr. Kęs-
tutis Kriščiūnas, doktorantė Živilė Paužaitė); 

o Europos programų ir projektų valdymas (doc. dr. Vaidotas Viliūnas).
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Mokslo infrastruktūra
Siūlomos mokslinės paslaugos: Europos integracijos poveikio ekonomikos subjektų 
veiklai ekspertizės ir analizės.

Instituto tyrėjais dirba keturi darbuotojai. Instituto pagrindinis mokslinis rezultatas 
yra publikacijos. 

2012 m. prof. Kęstutis Kriščiūnas su doktorante Rita Jucevičiene vykdė LMT finansuo-
jamą projektą „Pasitikėjimo tarp įmonių kūrimo / valdymo strategijos žinių ekonomi-
kos kontekste“ (PIKŽEK). Projekte nagrinėjamos su pasitikėjimo reiškiniu susijusios 
problemos. Svarbiausias dėmesys tyrime teikiamas tarporganizacinei pasitikėjimo 
dimensijai, toms įmonėms, kurios užsiima žinioms imliomis veiklomis, ir toms sritims, 
kur pasitikėjimo partneriu aspektai yra itin svarbūs ir iš dalies mažiau tyrinėti lyginant 
su tradiciniais tiekėjo ir pirkėjo santykiais. 

MTEP projektai

Mokslinės veiklos rezultatų 
sklaida visuomenei
Gegužės 22 d. Europos institute atvirą diskusiją apie būsimą (2013 m. antrojoje pu-
sėje) Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai vedė LR užsienio reikalų viceministras Vy-
tautas Leškevičius. 

Spalio 25–26 d. Europos institute atvirą paskaitą vedė Europos ekonomikos ir soci-
alinių reikalų komiteto Darbdavių grupės pirmininkas, Europos Parlamento mažų ir 
vidutinių įmonių asociacijos viceprezidentas ir įkūrėjas, kviestinis profesorius Henri 
Malosse.

Tyrėjų potencialas 
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Instituto darbuotojai dalyvauja Europos studijų universitetinės asociacijos (UACES) 
ir Jean Monnet tinklo veikloje.

Prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas ir prof. dr. Leonas Žitkus yra Lietuvos taikomųjų 
mokslų akademijos nariai.

Apdovanojimai ir narystė 
tarptautinėse organizacijose

Realų mokslinį darbą dirba visi dėstytojai. Rengiamos mokslinės monografijos ir kito-
kios publikacijos, leidžiamas tarptautinis mokslinis žurnalas.

Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra toks: per 60 – 3; tarp 50 ir 60 
metų – 2; tarp 30 ir 40 metų – 4. Į dėstytojų kolektyvą palaipsniui įtraukiami jauni 
dėstytojai, buvę doktorantai. 
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04
Poveikis regionui 
ir šalies raidai
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Europos Komisija už akademinę veiklą, mokslo rezultatų ir Europinių vertybių sklaidą 
institutui yra suteikusi Jean Monnet kompetencijos centro statusą. 

2012 m. pradėjus vykdyti pirmosios pakopos (bakalauro) Europos studijų programą, 
abiturientams ir kitiems besidomintiems sudarytos didesnės galimybės studijuoti Eu-
ropos integracijos, gyvensenos aktualijas ir problematiką, o pabaigus studijas – tapti 
šios srities specialistais. Numatoma, kad studijų programos ateityje bus tarptautinės 
– jungtinės.

Socialiniai projektai

Yra vykdomos 6 ERASMUS studijų mainų programos su užsienio universitetais:

o Torūnės Nikolajaus Koperniko universitetu (Lenkija); 

o Gdansko universitetu (Lenkija); 

o Koblenco universitetu (Vokietija); 

o Nanci 2 universitetu (Prancūzija); 

o Turku universitetu (Suomija); 

o Rovaniemi universitetu (Suomija).

Mokymosi visą gyvenimą 
programos projektai
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05
Akademinė 
aplinka
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Instituto programų auditoriniai užsiėmimai vyksta KTU XIV rūmų (Kęstučio g. 8) 105 
ir 208 auditorijose. Pirmojoje auditorijoje yra 30 vietų, antrojoje – 70 vietų. Šios patal-
pos atitinka higienos ir darbo saugos reikalavimus, yra aprūpintos šiuolaikine įranga 
pateikti vaizdinę ir garsinę informaciją, jose yra įrengtos tradicinės lentos rašyti krei-
da ar teksto žymikliu. 

Savarankiško darbo užduotims atlikti studentai gali naudotis Europos dokumenta-
cijos centro (102 aud.) patalpomis, kuriame yra įrengta 15 darbo vietų (1 vieta kom-
piuterizuota) ir KTU centrinės bibliotekos skaitykla, turinti 174 darbo vietas (iš jų 32 
– kompiuterizuotos). Centrinė biblioteka ir jos filialai turi interneto ryšį su katedromis, 
o tai palengvina literatūros paiešką ir užsakymą.

Instituto darbuotojai yra įsikūrę tame pačiame pastate, kuriame vyksta paskaitos ir 
seminarai, jų darbo vietose yra kompiuterinė įranga.



20

06
Strateginės 
įžvalgos



21

Šiuo metu trys instituto jaunieji mokslininkai dėsto ir yra įsitraukę į disertacijų rengimą, 
tai jiems neleidžia įsitraukti į kitokius – užsakomuosius – mokslinius tyrimus ir projektus. 
Artimiausiu metu disertacijos bus parengtos, planuojama, šie darbuotojai imsis kitokių 
tyrimų, nei to reikalauja mokslu grįstos studijos.

Taip pat yra parengta paraiška dalyvauti COST programoje ir LMT finansuojamuose 
tyrimuose.
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o Balandžio 20 d. institute įvy-
ko 10-oji tarptautinė mokslinė kon-
ferencija „Politiniai iššūkiai, skatinan-
tys strateginius pasirinkimus žinių 
ekonomikos link“. Joje perskaityti 
38 pranešimai, dalyvavo 35 užsienio 
mokslininkai.

o Gegužės 11 d. Europos instituto 
organizuotame Kauno akademinių 
institucijų magistrantų forume „ES 
integracija globalioje erdvėje: pasie-
kimai, iššūkiai ir perspektyvos“ daly-
vavo 36 dalyviai. Perskaityta 10 pra-
nešimų, iš kurių 6 – KTU studentų.

o 2012 m. prof. Kęstutis Kriščiūnas 
su doktorante Rita Jucevičiene bai-
gė vykdyti LMT finansuojamą projek-
tą „Pasitikėjimo tarp įmonių kūrimo/ 
valdymo strategijos žinių ekonomikos 
kontekste“, kurį buvo laimėję 2011 m.

o Jau šešerius metus institute 
leidžiamam tarptautiniam moksliniam 
žurnalui „Europos integracijos stu-
dijos“, referuojamam informacinėje 
bazėje EBSCO, buvo suteiktas refera-
vimo lygmuo „Business Source Com-
plete“.
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