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2013-ieji Ekonomikos ir vadybos fakultetui buvo metai, kupini aktyvios veiklos, ambicingų 
siekių ir nuoseklaus darbo. Būdamas dinamiškas ir jautrus visuomenės ir savo bendruo-
menės poreikiams, turėdamas aiškius akademinės veiklos orientyrus, fakultetas išgrynino 
svarbiausius strateginius tikslus, kuriuos sėkmingai įgyvendino:

Pelnė oficialų pripažinimą: net septynios fakultete dėstomos bakalauro ir magistro studi-
jų programos sėkmingai perėjo tarptautinę akreditaciją ir sulaukė teigiamo tarptautinių 
ekspertų įvertinimo: Vadyba (B ir M), Žmonių išteklių vadyba (B ir M), Apskaita (B ir M), 
Marketingas (B ir M), Organizacijų vadyba (M), Verslo ekonomika (M), Finansai (M).

pasiekimai
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Būdamas dinamiškas 
ir jautrus visuomenės 
ir savo bendruomenės 
poreikiams, turėdamas 
aiškius akademinės 
veiklos orientyrus, 
fakultetas išgrynino 
svarbiausius strateginius 
tikslus, kuriuos 
sėkmingai įgyvendino.



Susitelkė į fakulteto veiklos nuolatinio tobulėjimo procesus ir 
perspektyvas: toliau gerinant studijų kokybę, plėtojant studijų 
tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą mokslinių tyrimų ekonomikos 
bei vadybos ir administravimo kryptyse, taip pat  stiprinant ryšius 
su socialiniais partneriais, buvo formuojamos prielaidos tarptau-
tinei fakulteto akreditacijai;

Parengė fakulteto kaip modernios, lyderiaujančios, talentus ug-
dančios, verslo pripažįstamos ir tarptautiniu lygiu atpažįstamos 
verslo mokyklos, koncentruojančios ekonomikos, verslo ir va-
dybos mokslinius tyrimus ir studijas bei prisidedančios prie pa-
žangios ir socialiai atsakingos pilietinės visuomenės vystymo, 
koncepciją.

Tikėtina, kad pasiekti tikslai taps puikia paspirtimi fakultetui vystyti 
ir tobulinti įvairialypes veiklas, į jas įtraukti bendruomenę, atsiverti 
tarptautinėje akademinėje erdvėje ir išlikti konkurencingam aukštojo 
mokslo srityje.

Pasiekti tikslai taps puikia  
paspirtimi fakultetui vystyti ir 

tobulinti įvairialypes veiklas, į jas 
įtraukti bendruomenę, atsiverti 

tarptautinėje akademinėje erdvėje.

Susitelkėme į fakulteto veiklos nuolatinio tobu-
lėjimo procesus ir perspektyvas: toliau gerinant 
studijų kokybę, plėtojant studijų tarptautiškumą 
ir tarpdalykiškumą mokslinių tyrimų ekonomi-
kos bei vadybos ir administravimo kryptyse.
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Fakulteto darbuotojų 
kompetencija leidžia 
plėtoti tarpdalykines 
ir tarpsritines studijas. 
Katedrų specialistai 
dalyvauja fakulteto 
specializuotose ir bazinėse 
studijų programose, 
siūlydami platų studijų 
dalykų spektrą, pagrįstą 
probleminio bei 
individualizuoto mokymo 
metodais.

studijos
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Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdytos:

7 pirmosios pakopos studijų programos (Apskaita, Ekonomika, 
Finansai, Marketingas, Vadyba (lietuvių ir anglų kalba), Viešojo 
sektoriaus ekonomika ir  Žmonių išteklių vadyba);

10 antrosios pakopos studijų programų (Apskaita ir auditas, Fi-
nansai, Marketingo valdymas, Projektų vadyba, Tarptautinė eko-
nomika ir vadyba, Žmonių išteklių vadyba, Ekonomika, Vadyba 
(lietuvių ir anglų kalba), Organizacijų vadyba ir Verslo ekonomika 
(lietuvių ir anglų kalba).

Turima fakulteto darbuotojų kompetencija leidžia plėtoti tarpdalyki-
nes ir tarpsritines studijas. Katedrų specialistai dalyvauja fakulteto 
specializuotose (Apskaitos, Finansų, Marketingo, Žmonių išteklių 
vadybos) ir bazinėse (Vadybos ir Ekonomikos) studijų programose, 
siūlydami platų studijų dalykų spektrą, pagrįstą probleminio bei indi-
vidualizuoto mokymo metodais. 

Plėtojant tarpsritines ir tarpdalykines studijas yra parengtos ir įgy-
vendinamos 9 gretutinių studijų programos: Apskaita, Ekonomika, 
Finansai, Marketingas, Projektų vadyba, Vadyba, Tarptautinė ekono-
mika ir prekyba, Žmonių išteklių vadyba ir  Viešojo sektoriaus eko-
nomika.

Visame Universiteto kontekste pagal ben-
drą priimtųjų į pirmosios pakopos studijas 
skaičių fakultetas yra vienas iš lyderių.

Studijas fakultete rinkosi  
gabūs ir motyvuoti jaunuoliai,  

brandos egzaminus išlaikę  
aukščiausiais balais.



Studijas fakultete rinkosi gabūs ir motyvuoti jaunuo-
liai, brandos egzaminus išlaikę aukščiausiais balais. 

Siekiant populiarinti turimas studijų programas, vyk-
dyta aktyvi fakulteto studijų rinkodaros veikla. Nuo 
2013 m. sausio mėnesio fakulteto dėstytojai skaitė 
paskaitas bendrojo lavinimo mokyklose visoje šaly-
je. Per analizuojamą laikotarpį jas išklausė apie 1000 
moksleivių.
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Programa
Valstybės finansuojamos studijos Valstybės nefinansuojamos studijos

Didžiausias balas Mažiausias balas Didžiausias balas Mažiausias balas

Apskaita 20,52 17,5 17,26 13,08

Ekonomika 19,82 17,62 17,12 5,67

Finansai 20,04 17,48 17,26 9,02

Marketingas 19,3 17,5 17,24 7,36

Vadyba 18,11 7,34 17,4 7,34

Vadyba (anglų  k.) - - 20,33 9

Žmonių išteklių vadyba 18,08 17,54 16,73 7,08

Stojimo balai 2013 metais, I pakopa, nuolatinės studijos

Stojimo rezultatai rodo fakulteto studijų programų po-
puliarumą bei pripažinimą. Lyginant 2012 m. ir 2013 
m. priėmimo rezultatus į pirmosios pakopos studijas, 
pastebėtas studentų skaičiaus nedidelis kritimas (2,5 
proc.), tačiau visame Universiteto kontekste pagal 

Stojančiųjų priėmimas
bendrą priimtųjų į pirmosios pakopos studijas skaičių 
fakultetas yra vienas iš lyderių (Informatikos fakultete 
studijas pradėjo 350 pirmakursių, Ekonomikos ir va-
dybos fakultete – 305). Pageidavimų studijuoti fakul-
tete skaičius pagal prioritetus – 4601.

Studijų kokybė
2013 m. vyko fakultete dėstomų studijų programų akre-
ditacija. Dauguma programų yra akredituota 6 metams. 
Didžiąją dalį su studijomis susijusių procesų lėmė 2014 
m. numatyti fakulteto pokyčiai, dėl to nekito ir  materi-
alinė bazė. Atsižvelgiant į ekspertų išvadas, tais metais 

I pakopa, nuolatinės studijos: 293 studentai (popu-
liariausia – Finansų studijų programa, 107 studentai)

I pakopa, ištęstinės studijos: 53 studentai (populia-
riausia – Marketingo studijų programa, 16 studentų)

II pakopa, nuolatinės (ciklinės ir nuotolinės) studi-
jos:192 studentai (populiariausia – Verslo ekono-
mika,110 studentų)

II pakopa, nuolatinės studijos: 166 studentai (popu-
liariausia – Finansai, 31 studentas)

vyks studijų programų peržiūra. Esminis studijų kokybės 
proveržis numatytas 2014 m., įvertinus papildytą studijų 
portfelį, dėstytojų potencialą, rinkos pokyčius ir reikalavi-
mus, taip pat naujas materialinės bazės ir studijų infras-
truktūros galimybes.



Pasirašytų sutarčių skaičiaus palyginimas 2012 ir 2013 m. po 
papildomo priėmimo
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2013

2012

Glaudus bendradarbiavimas su 
verslu leidžia ne tik jausti darbo rin-
kos poreikius, bet ir  įtraukti verslo 
atstovus į studijų procesą. 
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Studijų programų vertę su-
stiprina aktyvus katedrų ben-
dradarbiavimas su verslo ir 
profesinėmis organizacijo-
mis, tokiomis kaip UAB BDO 
„Apskaita ir auditas", VšĮ Lie-
tuvos Respublikos audito, 
apskaitos ir turto vertinimo 
institutas, Lietuvos auditorių 
rūmai, UAB „Jungtinių audito-
rių kontora“,  AB „Swedbank“, 
UAB „Nemuno vaistinė“, UAB 
„Švyturys-Utenos alus“, UAB 
„Sanitex“, prekybos miestelis 
„Urmas“, Kauno turizmo infor-
macijos centras, UAB „Adax“, 
UAB „Norac“, AB „Lietuvos 
geležinkeliai“, AB „Panevėžio 
energija“, VĮ „Tarptautinis Vil-
niaus oro uostas“ ir kt.

2013 m. buvo suorganizuo-
ta per 50 praktikų paskaitų;  
daugiau kaip 20 pažintinių 
ekskursijų į įmones (UAB 
„Aconitum“, AB „Stumbras“, 
AB „Volfas Engelman“,  AB 
„Selita“, UAB „Autotoja“ ir 
kt.), Kauno savivaldybę, LR 
Seimą;  įgyvendinti 6 studijų ir 
verslo partneryste grįsti pro-
jektai (semestro darbų/pro-
jektų forma), skirti realioms 
įmonių marketingo proble-
moms spręsti (UAB „Nemu-
no vaistinė“, AB „Tele 2“, UAB 
„Rasa“, prekybos miestelis 
„Urmas“). Bendradarbiau-
jant su „Google“ kompanija, 
studentams buvo galimybė 
nemokamai laikyti GoogleA-
dWords sertifikavimo egza-
minus.



Fakulteto studijų tarptautiškumas siejamas su stu-
dentų dalinėmis studijomis užsienio partnerių univer-
sitetuose, atvykstančiųjų dalinėms ar pilnosioms stu-
dijoms studentų integracija į bendrus studijų modulius 
su vietiniais studentais, taip sukuriant tarpkultūrę 
bendravimo aplinką, atskiruose moduliuose bendru 
grupinio darbo organizavimu su kitų šalių studentais, 
studentų dalyvavimu tarptautiniuose projektuose, 
konferencijose, seminaruose, olimpiadose bei dėsty-
tojų tarptautiniais mainais. 

Studijų tarptautiškumas

Augantys tarptautiniai 
studentų mainai skatina plėsti 

sutarčių skaičių su užsienio 
universitetais. Per 2013 m. 

pasirašytos 7 naujos sutartys.

Fakulteto studijų tarptautiškumui ypatingą reikšmę 
suteikia tarptautinės mainų programos, ypač LLL/
Erasmus, kuriose aktyviai dalyvauja ne tik fakulteto 
studentai, bet ir dėstytojai. 

Dalinėms studijoms į užsienio universitetus ar tarp-
tautinei praktikai į įmones pagal skirtingas programas 
2013 m. išvyko 74 studentai, iš jų 11 atliko praktiką 
užsienio įmonėse pagal LLL/Erasmus ar kitas mai-
nų programas. Buvo pasirinkti Airijos, Čekijos, Grai-
kijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, 

10    Ekonomikos ir vadybos fakultetas           metinė veiklos ataskaita 2013

Korėjos, Maltos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Vengrijos, 
Vokietijos universitetai ir įmonės. Į fakultetą atvyko 47 
studentai iš Ispanijos, Italijos, Korėjos, Portugalijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, 
Vokietijos universitetų. 

Fakulteto studentai nuolat dalyvauja įvairiose tarptau-
tinėse studentų projektuose, konferencijose, semina-
ruose ar olimpiadose.
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Faktai
 4 fakulteto studentai dalyvavo tarptautinėje olimpiadoje „Vers-

las ir vadyba 2013“ Sankt Peterburge (Rusija).

 Į Erasmus intensyviųjų programų projektą Suomijoje vyko 5 fa-
kulteto atstovai.

 Augantys tarptautiniai studentų mainai skatina plėsti sutarčių 
skaičių su užsienio universitetais. Per 2013 m. pasirašytos 7 
naujos sutartys su Italijos, Lenkijos, Olandijos, Taivano, Turkijos, 
Slovėnijos ir Vokietijos universitetais.

 Fakultete anglų kalba dėstomose 3 studijų programose studija-
vo 82 studentai  (58 bakalauro ir 24 magistro studijų; 100 proc. 
augimas) iš Azerbaidžano, Bangladešo, Baltarusijos, Gruzijos, 
Indijos, Kamerūno, Kazachstano, Kinijos, Kongo, Nigerijos, 
Lenkijos, Sirijos, Šri Lankos, Prancūzijos, Tadžikistano, Turkijos. 

 2013 m. 18 dėstytojų iš Bulgarijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, JAV, 
Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Turkijos pagal LLL/Erasmus ar kitas 
mainų programas skaitė paskaitas ar stažavosi fakultete.

 Augantis užsienio studentų ir dėstytojų skaičius bei didėjanti tarp-
tautiškumo svarba skatina mūsų dėstytojus išvykti dėstyti ar sta-
žuotis į partnerių universitetus užsienyje. Pagal LLL/Erasmus ar 
kitas mainų programas 2013 m. 12 dėstytojų dėstė ir 12 stažavosi 
partnerių universitetuose ar įmonėse Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Maltoje, Latvijoje, Portugalijoje, Prancū-
zijoje, Suomijoje, Taivane, Turkijoje, Vokietijoje. Šie vizitai ne tik 
prisideda prie Kauno technologijos universiteto populiarinimo ir 
dėstytojų kompetencijų ugdymo, bet ir papildo fakulteto paskaitų 
turinį tiek dalykine, tiek metodologine prasme.

Šalis
Studentų 
skaičius 
2013 m.

Azerbaidžanas 30

Indija 18

Prancūzija 12

Portugalija 10

Ispanija 9

Italija 9

Nigerija 6

Tadžikistanas 6

Kamerūnas 5

Turkija 5

Vokietija 3

Bangladešas 2

Ukraina 2

Baltarusija 1

Graikija 1

Gruzija 1

Kazachstanas 1

Kinija 1

Kongas 1

Korėja 1

Lenkija 1

Rumunija 1

Sirija 1

Šri Lanka 1
Vengrija 1

Užsienio studentų skaičius 
pagal pilietybę
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Mokslinių tyrimų kryptys 
Fakulteto mokslinė veikla nukreipta į dabartinių ekonomikos ir verslo iššūkių sprendimą ir 
priešakinius mokslinius tyrimus, siekiant tvaraus visuomenės augimo ir darnios socialinės 
ir kultūrinės raidos. 

Mokslo projektai 
Mokslo projektai buvo finansuojami įvairių programų. Dauguma fakulteto tyrėjų 2013 m. 
buvo įsitraukę į institucinės mokslinių tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 
konkurencingumo iššūkiai“ vykdymą, kuriuo siekiama pasiūlyti, kaip spręsti aktualius Lie-
tuvos ekonomikos iššūkius. Metai buvo itin aktyvūs ir produktyvūs.

mokslas
Fakulteto mokslinė veikla 
nukreipta į dabartinių 
ekonomikos ir verslo 
iššūkių sprendimą ir 
priešakinius mokslinius 
tyrimus, siekiant tvaraus 
visuomenės augimo ir 
darnios socialinės ir 
kultūrinės raidos. 
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 „Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūri-
mą IRT plėtros kontekste“ (vadovas prof. dr. R. Gatautis, finansavi-
mo šaltinis – visuotinės dotacijos programa). Projektu metamas 
iššūkis tradiciniam teiginiui, jog vertė yra kuriama įmonėse ir nu-
kreipta į vartotojus. Informacinių ryšio technologijų (IRT) plėtros 
sąlygomis vartotojai gali aktyviai dalyvauti įvairiose įmonės vei-
klose. 

 „COGITA Nr. 1009R4 Verslo socialinė ir aplinkosaugos atsakomy-
bė viešosios politikos požiūriu“ (vadovė/koordinatorė prof. habil. 
dr. Ž. Simanavičienė, finansavimo šaltinis – Jungtinis techninis 
sekretoriatas/ Prancūzija (Interreg IVC). Projektu siekiama page-
rinti viešąją politiką per įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) in-
tegruotos koncepcijos įsisavinimo rėmimą smulkiųjų ir vidutinių 
įmonių kontekste, siekiant skatinti atsakingą ir tvarią regioninę 
plėtrą ir augimą.

 „YOUNGLEADERS – Jaunų vadovų vadovavimo įgūdžių tobulini-
mas krizės laikais: novatoriškas mokymo paketas jauniesiems 
Europos specialistams“ (Leonardo Da Vinci programa). 

 „DISCOVER – Darbinės praktikos siekiančių jaunų žmonių gebėji-
mų bei interesų vertinimas“ (Leonardo Da Vinci programa).

 „INTOUCH – Bendrųjų kompetencijų ugdymas panaudojant mo-
bilų dalykiniais žaidimais gristą mokymąsi“ (Leonardo Da Vinci 
programa).

 „Šeimos verslas“ (Grundtvig programa). 

Į Ekonomikos ir vadybos fakultetą 2013 m. atvyko 19 tyrėjų iš 10 ša-
lių. Stažavosi tyrėjai iš Virdžinijos (JAV), Granados (Ispanija), Bialys-
toko technologijos (Lenkija), Rygos technikos (Latvija), Stambulo Ay-
din (Turkija), Erzincan (Turkija), Talino technologijos (Estija), Gabrovo 
technologijos (Bulgarija), Ziūricho (Šveicarija) universitetų.

Daugiau nei 20 fakulteto dėstytojų stažavosi užsienio aukštosiose 
mokyklose: Coimbros (Portugalija), Tamperės taikomųjų mokslų 
(Suomija), FH Coburgo (Vokietija), Maino (Prancūzija), Granados (Is-
panija), Brno technologijos (Čekija), Bolonijos (Italija), Stambulo Ay-
din (Turkija), Izmiro ekonomikos (Turkija), FH Dortmundo (Vokietija) 
universitetuose, Salfordo verslo mokykloje (Jungtinė Karalystė). Jų 
paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai buvo naudingi studentams 
ne tik dalykine prasme, tačiau leido susipažinti su skirtingomis dėsty-
mo metodikomis, požiūriais į tuos pačius dalykus. Tai skatina studen-
tus toliau domėtis tarpkultūriniais dalykais, paskatina praleisti bent 
vieną semestrą užsienio universitete ar atlikti praktiką užsienyje.

Į Ekonomikos ir vadybos fakultetą 2013 m. 
atvyko 19 tyrėjų iš 10 šalių. 

Kitos 
vykdomos 
programos

Atvykę 
ir išvykę 

tyrėjai
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Programos pavadinimas
Programos  

vadovas
Fakulteto 
katedra

Tradicinėmis technologijomis grindžiamos pramonės 
Lietuvoje aprėpties nustatymas ir naujų augančių 
pasaulio ekonomikos centrų plėtros poveikio analizė 
šiam Lietuvos pramonės sektoriui

doc. dr. Jūratė Pridotkienė
Ekonomikos 
ir tarptautinės 
prekybos

Tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamybos 
šakų Lietuvoje konkurencingumo prielaidų išlaikymo 
bei perėjimo prie aukštųjų technologijų galimybių 
vertinimas

doc. dr. Asta Sabonienė
Ekonomikos 
ir tarptautinės 
prekybos

Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidos ir valsty-
bės finansų tvarkymas

prof. dr. Vytautas Snieška
Ekonomikos 
ir tarptautinės 
prekybos

Bendrovių, registruotų teritorijose, kur mokesčiai ma-
žesni nei Lietuvoje, paplitimas bei įtaka Lietuvos ekono-
mikai, mokesčių surinkimui

prof. dr. Vaidas Gaidelys
Ekonomikos 
ir tarptautinės 
prekybos

Investicijų į aukštas technologijas įmonėse veiksniai, 
paramos programų bei priemonių efektyvumas (mokslo, 
technologijų, inovacijų indikatorių Lietuvoje nustatymas, 
jų ir šalies potencialo palyginimas globaliame kontekste) 
formuojant prioritetines technologijų strategijas Lietu-
voje. Investicijų į aukštas technologijas įmonėse veiks-
niai, paramos programų bei priemonių efektyvumas, 
investicijų į technologijas ir šalies makroekonominių 
rodiklių sąryšio ekonometrinė ir kokybinė analizė

prof. dr. Rytis Krušinskas Finansų

Natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių su-
sitarimų daromos įtakos šalies ekonomikai modeliavimo 
ir jos neutralizavimo priemonės

doc. dr. Jurgita Bruneckienė
Įmonių  
ekonomikos

Užsienio šalių ir Lietuvos patirties formuojant žmo-
giškąjį kapitalą bei efektyvinant darbo rinką lyginamoji 
analizė verslo aplinkos gerinimo šalyje kontekste ir 
darbo išteklių struktūriniai pokyčiai, darbo pasiūlos ir 
paklausos lankstumas ūkio sektoriuose ir šešėlinės 
ekonomikos įtaka darbo ištekliams

prof. dr. Rūta Čiutienė
Kokybės 
vadybos

IRT ekonominis poveikis verslui ir viešajam sektoriui prof. dr. Rimantas Gatautis Marketingo

2013 m. Ekonomikos ir verslo fakulteto katedrų vykdytų programų temos
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Fakultetas organizavo tarp-
tautinę mokslinę konferenciją 
„Ekonomika ir vadyba – 2013 
(ICEM-2013)“. Pagrindinė kon-
ferencijos tema „Darnumas, 
jungiantis ekonomiką, techno-
logijas ir visuomenę“ sukėlė 
didelį mokslininkų susidomėji-
mą. 6 sekcijose buvo pristatyti 
129 pranešimai aktualiomis 
temomis, kurias siejo konfe-
rencijos tema. Fakulteto tyrėjai 
savo tyrimų rezultatus pristati-
nėjo daugiau kaip 50 konferen-
cijų visame pasaulyje, iš jų: 

 ICAICTE 2013: International 
Conference on Advanced 
Information and Communi-
cation Technology for Edu-
cation, Hainanas, Kinija;

 3rd International Conferen-
ce on Applied Social Scien-
ce, Taipėjus, Taivanas;

 The Twelfth Wuhan Interna-
tional Conference on e-Bu-
siness – E- Business Ma-
nagement in Organization 
Track, Vuhanas, Kinija;

 Innovation Vision 2020: 20th 
IBIMA conference on Entre-
preneurship Vision 2020: In-
novation, Development Su-
stainability, and Economic 
Growth, Kvala Lumpūras, 
Malaizija;

 Creating Global Competiti-
ve Economies: 2020 Vision 
Planning & Implementation: 
22nd International Business 
Information Management 
Association Conference, 
Roma, Italija; 

 EBMEI 2013: 2013 Internati-
onal Conference on Econo-
mic, Business Management 
and Education Innovation, 
Pekinas, Kinija.

Mokslinės 
konferencijos

Mokslinė 
produkcija
Fakulteto tyrėjai 2013 m. publikavo tyrimų rezultatus Mokslinės 
informacijos instituto duomenų bazės Web of Science leidiniuose, 
turinčiuose citavimo indeksą. Straipsniai buvo publikuojami Trans-
formations in Business and Economics, Technological and Econo-
mic Development of Economy, Engineering Economics ir kituose 
mokslo žurnaluose. 90 publikacijų buvo išspausdinta kitų tarptauti-
nių duomenų bazių leidiniuose. 28 straipsniai publikuoti konferenci-
jų pranešimų medžiagoje bei periodiniuose leidiniuose ir vienkarti-
niuose straipsnių rinkiniuose. Aktualūs Lietuvos visuomenei tyrimai 
pristatyti dviejuose mokslo studijose: „Globalizacijos iššūkiai ugdy-
mo procesui: visuomenė ir kariuomenė” (mjr. R. Adomavičius ir kt.) 
ir „Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje: pilotinio tyrimo 
rezultatai” (doc. dr. S. Vaitkevičius ir kt.).

Fakultete 2013 m. disertacijas apgynė 11 doktorantų, nagrinėjusių 
aktualias ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių moks-
lo problemas.

Atsinaujinęs fakultetas 2014 m. stengsis ir toliau spręsti aktualius 
Lietuvos ir pasaulio visuomenės iššūkius, siekiant tvaraus visuo-
menės augimo ir darnios socialinės ir kultūrinės raidos. 

Fakulteto tyrėjai 
savo tyrimų 
rezultatus 
pristatinėjo 
daugiau kaip 
50 konferencijų 
visame pasaulyje. 
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Ekonomikos ir vadybos 
fakultete, gerinant 
akademinę aplinką, 
sukuriama draugiška, 
palanki ir motyvuojanti 
erdvė visiems, kurie 
siekia gerų mokymosi 
rezultatų.

akademinė 
aplinka
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Studentai turi galimybę naudotis tarptau-
tinėmis duomenų bazėmis ir taip susipa-
žinti su naujausia moksline literatūra.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto vadovybė skiria ypatingą dėme-
sį fakulteto infrastruktūros gerinimui, materialinės bazės plėtrai ir 
modernizavimui, taip pat naujų pažangių informacinių technologijų 
panaudojimui. 

Rūpinantis katedrų mokslo pedagoginio personalo reikmėmis 2013 
m. įsigyti:

 8 stacionarieji kompiuteriai;

28 nešiojamieji kompiuteriai;

1 planšetinis kompiuteris;

2 multimedijos projektoriai;

2 spausdintuvai;

1 daugiafunkcis spausdinimo/kopijavimo/skenavimo įrenginys.

Daug dėmesio skiriama kompiuterių klasių ir auditorijų atnaujinimui: 
2013 m. nupirkti 9 stacionarieji kompiuteriai;

4 multimedijos projektoriai;

8 pastatomos baltos lentos darbui grupėse;

pratęsta 1 licencija (30 darbo vietų) kompiuterinei laboratorinių 
darbų programai „EViews 7“;

Visuose auditorijų bei kompiuterinių klasių stacionariuosiuose 
kompiuteriuose atnaujinta programinė įranga.

Kasmet atnaujinami ir papildomi bibliotekos bei katedrų fondai nau-
jausia originalia mokomąja literatūra, žinomiausių pasaulio akade-
minių leidyklų vadovėliais, prenumeruojamais šalies ir užsienio lei-
diniais ar mokslo žurnalais. 2013 m. fakulteto bibliotekos fondams 
atnaujinti ir papildyti išleista daugiau nei 35 tūkst. litų, įsigyta 95 
knygos, iš jų – 4 vadovėliai, 11 mokomųjų  knygų, 12  knygų lietuvių 
kalba, 64 knygos užsienio kalba, 3 elektroninės knygos,1 monografi-
ja. Taip pat buvo užsakyti 5 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai lietuvių 
kalba ir 1 žurnalas anglų kalba. 

Svarbus šiuolaikinės literatūros gavimo kanalas studentams yra ir 
tarptautinės duomenų bazės. Auditorinių užsiėmimų metu ir sa-
varankiškai dirbdami fakulteto bibliotekoje studentai turi galimybę 
naudotis bevieliu internetiniu ryšiu bei įvairiomis tarptautinėmis duo-
menų bazėmis ir taip susipažinti su naujausia moksline literatūra. 
Laisvu nuo užsiėmimų laiku studentai kompiuterių klasėse turi gali-
mybę ruoštis papildomai ar vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus.

Atnaujinant ir papildant fakulteto infrastruktūrą, gerinant akademinę 
aplinką sukuriama draugiška, palanki ir motyvuojanti erdvė visiems, 
kurie siekia gerų mokymosi rezultatų.
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Ekonomikos ir vadybos fakultetas yra ne tik puikius specialistus rengiantis aukštosios moky-
klos padalinys, bet ir itin aktyvus socialinių veiklų iniciatorius, kryptingai vykdantis socialinius 
projektus, mezgantis naujus ryšius su verslo partneriais, atviras atvykstantiems  svečiams ir jų 
patirčiai, jaučiantis vietos bendruomenės pulsą, reikalingas ir matomas kitur.

Fakultetas yra itin aktyvus 
socialinių veiklų iniciatorius, 
atviras atvykstantiems  svečiams 
ir jų patirčiai, jaučiantis vietos 
bendruomenės pulsą.

poveikis 
regionui

Mokomosios mokinių bendrovės – mugė, 
kurioje įvairių Kauno mokyklų moksleiviai 
galėjo savo jėgas išmėginti kurdami trum-
palaikes akcines bendroves bei vykdydami jų 
veiklas pažinti verslo principus, ekonomikos 
vaidmens svarbą.

13 egzaminas – fakulteto iniciatyva, kviečianti 
11–12 klasių moksleivių komandas pasireng-
ti artėjantiems valstybiniams egzaminams ir 
pasitikrinti savo žinias.

Respublikinė mokytojų konferencija „Eko-
nominio mąstymo ir verslumo ugdymas mo-
kykloje“ – kvietimas aptarti ekonominio mąs-
tymo ir verslumo ugdymo mokykloje iššūkius 
ir galimybes, skleisti šalies mokyklų gerąją 

verslumo ugdymo patirtį, skatinti glaudesnį 
įvairių institucijų bendradarbiavimą.

Jaunojo kolegos diena – moksleivių vizitas 
fakultete ir artimesnė pažintis su jo darbuoto-
jais, veikla, reikalingais įgūdžiais.

Medelių sodinimas – kasmetinė fakulteto 
darbuotojų bei studentų pavasario iniciatyva 
sodinti medelius Dubravos urėdijoje.

Ekonomistų dienos – sporto varžybos ir ge-
riausios fakulteto specialybės titulavimas.

Kalėdų eglutės žaisliukų gamyba ir eglutės 
įžiebimas – kiekvienais metais vaikų globos 
namų auklėtiniai, studentai ir garbūs svečiai 
pakviečiami į žaisliukų kūrybos dirbtuvėles. 
2013 m. fakultete apsilankė šalies vadovė Da-
lia Grybauskaitė.

Įgyvendinti socialiniai projektai
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Pasirašytos bendradarbiavio sutartys su AB „Lietuvos geležinke-
liai“, VĮ „Oro navigacija“, UAB „Druskininkų Rasa“, AB „Lietuvos paš-
tas“. Be to, fakulteto studentai turėjo galimybę įrodyti savo žinias ir 
kompetenciją bendradarbiaudami su „ACME Europe“, „Bloomberg“, 
gauti „Google Adwards“ sertifikatą. Buvo organizuojami studentų ir 
verslo atstovų susitikimai, dalijamasi patirtimi, diskutuojama.

Fakultete visus metus vyko susitikimai su įvairių Lietuvos bei už-
sienio šalių įmonių atstovais. Paskaitas skaitė ir į aktyvias disku-
sijas kvietė „Procter & Gamble“ atstovė Simona Simniškytė, Lie-
tuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento 
direktorius Vilius Šapoka, „SoundBranding“ (Danija) įkūrėja Birgi-
tte Rode, Virdžinijos universiteto (JAV) Dardeno verslo mokyklos 
atstovas Deanas Krehmeyeris, „Google“  rinkodaros vadovas Bal-
tijos šalims Regimantas Urbanas, Dortmundo (Vokietija) taikomų-
jų mokslų universiteto profesorius Christianas Reimannas, Verslo 
Angelų Fondo I įkūrėjas  Arvydas Strumskis, „SDG” generalinis 
direktorius Eduardas Jasas, dėstytojas dr. Woody Searsas (JAV), 
dėstytojas Ceesas de Boeris (Nyderlandų Karalystė), lektorius Ša-
rūnas Jasiukevičius ir kt.

Fakulteto studentai: žingeidūs, aktyvūs, išmanūs! Savo įgytas ži-
nias, sukauptą patirtį studentai sėkmingai taikė dalyvaudami olimpi-
adoje „Corporate Finance 2013“ (Estija), taip pat Europos inžinerijos 
ir vadybos studentus vienijančios organizacijos „ESTIEM“ renginyje 
„T.I.M.E.S.“ (Vokietija), kur sprendė didžiųjų Vokietijos automobilių 
pramonės įmonių problemas bei iškovojo pergalę atrankos turny-
re. Projektinės vadybos specializacijos studentai pradėjo įgyvendinti 
tarptautinį projektą, skatinantį glaudų bendradarbiavimą su Suval-
kų valstybine profesine aukštąja mokykla. Bendradarbiaudami su 
Graikijos kompanija METIS SA, kuruojančia Bendrosios programos 
projekto „Digital GraffitiPlatform – DIG” įgyvendinimą, mūsų studen-
tai kūrė pasirinktai įmonei pagrindinį mobilios svetainės puslapį, o 
norintieji – ir pratęsti mobilių svetainių kūrimą ir sukurti visavertę 
mobilią svetainę.

Esame išskirtiniai! 2013 m. rudenį Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
Apskaitos katedroje įsteigtas trečiasis Baltijos šalyse prestižinės Li-
cencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos ACCA (angl. Associa-
tion of Chartered Certified Accountants) kompiuterinis egzaminavimo 
centras. ACCA kvalifikacija suteikia žinių bei gebėjimų, kuriuos įgiję 
kvalifikuoti audito, apskaitos ir finansų specialistai gali siekti sėkmin-
gos tarptautinės karjeros ne tik audito ir apskaitos firmose, bet ir vi-
sose kitose viešojo ar privataus kapitalo sektorių įmonėse.

Bendradarbiavimas, 
partnerystė

Svečiai

Iniciatyvos
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Ekonomikos ir verslo fakultetas

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas
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