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publikacijos

MTEP mokslo programų projektai

finansai

7 0,30

806,4

3601,0
806,4

3348,2

-

252,8

Publikacijų 
tarptautiniuose 
leidiniuose 
skaičius

Valstybės biudžeto 
asignavimai, tūkst. Lt

Mokslo programų projektų 
pajamos, tūkst. Lt

Įplaukos už teikiamas 
paslaugas, tūkst. Lt

Projektinės lėšos, 
tūkst. Lt

MTEP darbai ir paslaugos 
ūkio subjektams, tūkst. Lt

Iš jų Lietuvos

Iš jų Lietuvos

Iš jų užsienio

Iš jų užsienio

tūkst. Lt

Iš jų 
užsienio 
leidyklose

Publikacijų 
užsienio leidyklų 
tarptautiniuose 
leidiniuose su citavimo 
indeksu skaičius 
vienam mokslininkui 
per metus

10108

1824

4886

faktai ir skaičiai

23
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Informatikos fakultetas 2013 m. siekdamas pagerinti savo pozicijas buvo numatęs padidinti 
studentų skaičių, aktyviai siekti, kad išaugtų moksleivių susidomėjimas IT studijomis. Sie-
kiant optimizuoti veiklos išlaidas, buvo numatyta atlikti vidinės struktūros reorganizaciją. 
Veiklos planuose taip pat buvo numatyta aktyviai bendradarbiauti su kitomis institucijomis 
bei verslo įmonėmis studijų ir mokslo srityse.

2013 m. Informatikos fakultetas gerokai padidino stojančiųjų į bakalauro studijas skaičių ir 
išlaikė gerus studijų ir mokslinės projektinės veiklos rodiklius. Padidėjo tiek lietuvių, tiek už-
sieniečių stojančiųjų skaičius. Fakultetas ir toliau siekia didinti studijų tarptautiškumą, ieško 
strateginių partnerių užsienyje naujai jungtinei studijų programai sukurti. 

pasiekimai
2013 m. Informatikos 
fakultetas gerokai padidino 
stojančiųjų į bakalauro 
studijas skaičių ir išlaikė 
gerus studijų ir mokslinės 
projektinės veiklos rodiklius. 
Padidėjo tiek lietuvių, tiek 
užsieniečių stojančiųjų 
skaičius. 
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2013 m. buvo reorganizuota vidinė fakulteto struktūra. Siekiant 
lanksčiau valdyti pedagoginį ir pagalbinį personalą, optimaliai išnau-
doti, valdyti ir prižiūrėti turimą laboratorijų įrangą ir patalpas, buvo 
sujungtos trys katedros ir įkurtas laboratorijų centras. Universiteto 
senatui pritarus fakulteto tarybos siūlymui ir sujungus Kompiuterinių 
tinklų, Sisteminės analizės ir Verslo informatikos katedras, fakultete 
liko penkios katedros: Kompiuterių, Informacijos sistemų, Programų 
inžinerijos, Multimedijos inžinerijos ir Taikomosios informatikos.

Mokslo srityje labiausiai pasižymėjo Programų inžinerijos katedros 
profesoriai V. Štuikys ir R. Damaševičius, kurių monografija „Me-
ta-Programming and Model-Driven Meta-Program Development“ 
(Springer, 2013) laimėjo I premiją 2013 m. geriausių KTU monogra-
fijų konkurse.

Galima pelnytai pasidžiaugti ir studentų pasiekimais. Pirmą kartą 
Lietuvos atstovai pakliuvo į Pasaulio studentų komandinio progra-
mavimo varžybų (Association for Computing Machinery International 
Collegiate Programming Contest – ACM ICPC) finalą, kuriame rungėsi 
120 geriausių pasaulio techniškųjų universitetų komandų. KTU ko-
manda, kurią sudarė du Informatikos studentai ir vienas Fundamen-
taliųjų mokslų fakulteto studentas, sėkmingai pasirodė finalinėse 
varžybose.

Pirmą kartą Lietuvos atstovai 
pakliuvo į Pasaulio studentų 

komandinio programavimo 
varžybų finalą, kuriame 

rungėsi 120 geriausių pasaulio 
techniškųjų universitetų 

komandų. 

Programų inžinerijos katedros profesoriai 
V. Štuikys ir R. Damaševičius, kurių mo-
nografija „Meta-Programming and Mo-
del-Driven Meta-Program Development“ 
(Springer, 2013) laimėjo I premiją 2013 m. 
geriausių KTU monografijų konkurse. 
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studijos
2013 m. fakultete 
buvo vykdomos 
technologijos mokslų 
ir fizinių mokslų 
studijų srities studijos. 
Pirmosios pakopos 
studijose studijavo 
984, o magistrantūros 
studijose –  
207 studentai. 

2013 m. fakultete buvo vykdomos technologijos mokslų ir fizinių mokslų studijų srities stu-
dijos. Pirmosios pakopos studijose studijavo 984, o magistrantūros studijose – 207 studen-
tai. Pirmojoje studijų pakopoje buvo rengiami šešių studijų programų bakalaurai: 

Elektroninio mokymosi technologijų (2013 m. priimti pirmieji studentai) 

Informatikos inžinerijos

Multimedijos technologijų

Informatikos (2013 m. atliktas išorinis studijų kokybės vertinimas) 

Informacinių sistemų (atliekama savianalizė rengiantis 2014 m. išoriniam vertinimui ir 
akreditacijai) 

Programų sistemų (2013 m. atliktas išorinis studijų kokybės vertinimas).
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2013 m. antrojoje studijų pakopoje buvo rengiami šių studijų progra-
mų magistrai:

Informatikos (2013 metais atliktas išorinis studijų kokybės ver-
tinimas).

Programų sistemų inžinerijos

Informacijos sistemų inžinerijos

Informacinių technologijų (2013 m. nutrauktas priėmimas)

Informacijos ir informacinių technologijų saugos (atliekama sa-
vianalizė rengiantis 2014 m. išoriniam vertinimui ir akreditacijai) 

Nuotolinio mokymosi informacinių technologijų.

2013 m. fakultete į bakalauro studijas buvo priimti 375 studentai. Iš 
jų daugiausia (146) pasirinko „Programų sistemų“ studijų programą.  
13 studentų pasirinko ištęstinę studijų formą. 2013 m. į pirmąją 
pakopą studentų priimta gerokai daugiau. Buvo pasiektas 2008 m. 
lygis. Priimtų studentų į magistrantūros studijų programas skaičius 
nusistovėjo ir buvo panašus kaip per paskutinius trejus metus. 

2013 m. fakultete į bakalauro studijas 
buvo priimti 375 studentai. Iš jų daugiau-
sia (146) pasirinko „Programų sistemų“ 
studijų programą.

Priimtų studentų į magistrantūros 
studijų programas skaičius 

nusistovėjo ir buvo panašus  
kaip per paskutinius  

trejus metus.
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Studentų  
priėmimas

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Priimtųjų į pirmosios 
pakopos programas 
skaičius

375 284 259 261 269 375

Priimtųjų į magistrantūros 
programas skaičius 232 165 134 112 109 111

1 lentelė. Priimtų studentų kaita 2008–2013 m.

Fakulteto studentai ir absolventai 
yra labai gerai vertinami darbo 

rinkoje ir sulaukia daug  
darbo pasiūlymų.

Dauguma pirmosios pakopos nuolatinių studijų stu-
dentų patenka į valstybės finansuojamas vietas, o 
daugiausia ištęstinių studijų studentų – į valstybės 
nefinansuojamas vietas. Aukščiausias balas (20,54) 
buvo priimtojo į pirmosios pakopos studijų „Progra-
mų sistemų“ studijų programą. Pagal stojimo balus 
2013 m. geriausi studentai įstojo į „Programų siste-
mų“ studijų programą. 

Bendra fakulteto studentų (taip pat magistrantų) skai-
čiaus analizė rodo, kad nuo studentų skaičiumi rekor-
dinių 2005 m., kai fakultete mokėsi 2125 studentai, iki 
2009 m. studentų skaičius kasmet stabiliai mažėjo. 
Labai geri 2013 m. priėmimo į pirmąją pakopą re-

zultatai parodė, kad pavyko nutraukti ketverius metus 
trukusį pirmosios pakopos studijų studentų skaičiaus 
mažėjimą. Bendras fakultete studijuojančių studentų 
skaičius stabilizavosi, netgi pastebimas didėjimas.

Dėl ankstesniais metais mažėjusio priėmimo į abi stu-
dijų pakopas ir didesnio studentų nubyrėjimo 2013 m. 
absolventų kiekis buvo mažiausias per paskutinius 
šešerius metus.

Bakalauro ir magistrantūros studijose išlieka opi stu-
dentų nubyrėjimo problema. 2013 m. bakalauro studi-
jas baigusiųjų ir priimtųjų santykis buvo 0,48, antrosios 
pakopos studijose šis santykis siekė 0,57. Didžiausias 

studentų nubyrėjimas dažniausiai pastebimas pirmo 
semestro metu. 2013 m. bakalauro studijose pirmo 
semestru metu daugiausiai studentų išsibraukė iš 
„Programų sistemų“ studijų programos. Tačiau į šią 
studijų programą ir buvo priimta daugiausiai studen-
tų. Magistrantūros studijose daugiausiai nubyrėjo stu-
dentų, pasirinkusių Informacijos ir informacinių tech-
nologijų saugos studijų programą.

2013 m. už puikius studijų ir mokslo pasiekimus rek-
toriaus stipendijos buvo paskirtos šešiems bakalauro 
ir dviem magistrantūros studijų studentams.

Fakulteto studentai ir absolventai yra labai gerai ver-
tinami darbo rinkoje ir sulaukia daug darbo pasiūly-
mų. Su fakultetu bendradarbiaujančios bendrovės 
„DevBridge“, „CSC Baltic“, „Adform“, „NFQ“, „Festo“, 
LRT, LNK, „TeleSoftas“, „Unity Technologies“ ir kt. siū-
lė praktikos vietas studentams savo įmonėse, įmonių 
atstovai skaitė įvairių pirmosios ir antrosios studijų 
pakopų modulių paskaitas.

Įmonės „Ruptela“, „Rubedo sistemos“ ir „Etronika“ 
rėmė studentų dalyvavimą Pasaulio studentų koman-
dinio programavimo varžybų (Association for Compu-
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Studentai ir  
absolventai

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pirmosios pakopos  
studentų skaičius  
(spalio 1 d.)

1188 1130 902 888 902 984

Magistrantūros studentų 
skaičius (spalio 1 d.) 404 303 273 229 202 207

Iš viso pirmosios ir  
antrosios pakopos  
studentų

1592 1433 1175 1117 1104 1191

Pirmosios studijų  
pakopos  
absolventai

234 218 219 149 165 147

Antrosios studijų  
pakopos  
absolventai

139 124 114 122 102 68

Iš viso absolventų 373 342 333 271 267 215

2 lentelė. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų kaita 2008–2013 m.

Studijų tarptautiškumas 2009 2010 2011 2012 2013

Studentų užsieniečių skaičius  
(iš viso) 10 4 6 23 40

Studijuoja dalį programos  
(mainų studentai) 6 3 5 12 10

Studijuoja visą programą 4 1 1 11 30

3 lentelė. Studijų tarptautiškumo kaita 2009–2013 m.

ting Machinery International Collegiate Programming 
Contest – ACM ICPC) pasirengimo stovykloje. Intensy-
vus rengimasis ir turimos žinios leido Lietuvos atsto-
vams pirmą kartą pakliūti į Pasaulio studentų koman-
dinio programavimo varžybų finalą, kuriame rungėsi 

120 geriausių pasaulio techniškųjų universitetų ko-
mandų. KTU komanda, kurią sudarė du Informatikos 
(Karolis Kusas ir Evaldas Čiapas) ir vienas Fundamen-
taliųjų mokslų fakulteto studentas, sėkmingai pasiro-
dė finalinėse varžybose.

Fakultete 2013 m. gerokai padidėjo užsienio studentų, 
kurie studijuoja visą programą. Kartu su mainų pro-
gramų studentais fakultete studijavo 40 užsieniečių. 
Užsienio studentų skaičiaus dinamika per praėjusius 
penkerius metus pateikiama 3 lentelėje.

Verta paminėti, kad užsienio studentai renkasi tiek pir-
mosios, tiek antrosios pakopos studijų „Informatikos“ 
studijų programą.
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Bene didžiausias 2013 m. Informatikos fakulteto mokslo pasiekimas yra Programų inžine-
rijos katedros prof. V. Štuikio ir prof. R. Damaševičiaus monografija „Meta-Programming 
and Model-Driven Meta-Program Development“ (Springer, 2013), kuri 2013 m. geriausių KTU 
monografijų konkurse laimėjo I premiją.

2013 m. Informatikos fakultete buvo vykdomi tarptautiniai EUREKA (ATAC, V. Limanauskie-
nė), EUROSTARS (Fastvid, dr. E. Kazanavičius), COST (MUMIA, dr. R. Maskeliūnas), Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (eBig3, dr. D. Rutkauskienė) programų ir nacionaliniai 
LMT Mokslininkų grupių (Modphys, habil. dr. H. Pranevičius), Aukštųjų technologijų plėtros 
(INFOBALSAS, dr. K. Ratkevičius), Ekonomikos augimo veiksmų („Jaunimo ir vaikų konsul-
tavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e. erdvėje“, dr. R. Butleris), Žmogiškųjų 
išteklių plėtros (VEPSEM, dr. R. Butleris; BIATech, dr. E. Kazanavičius / A. Janavičiūtė; IDAPI, 
V. Limanauskienė) mokslo projektai, atitinkantys strategines universiteto, prioritetines fa-
kulteto mokslinių tyrimų plėtros kryptis ir Lietuvos išmaniosios specializacijos prioritetus: 
išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos, semantinės technologijos, kibernetinė 
sauga, IRT infrastruktūra.

2013 m. Informatikos fakultete 
buvo vykdomi tarptautiniai 
mokslo projektai, atitinkantys 
strategines universiteto, 
prioritetines fakulteto mokslinių 
tyrimų plėtros kryptis ir Lietuvos 
išmaniosios specializacijos 
prioritetus. 

mokslas
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Fakultete koncentruojami dviejuose mokslo centruose: Realaus lai-
ko kompiuterių sistemų centre (vadovas – prof. dr. E. Kazanavičius) 
ir Informacinių sistemų projektavimo technologijų centre (vadovas – 
prof. dr. R. Butleris).

2013 m. Informatikos fakulteto mokslininkai paskelbė 90 mokslo 
darbų, iš jų 7 Thomson Reuters duomenų bazėje referuojamuose 
užsienio žurnaluose su citavimo indeksu. Publikacijų skaičiaus di-
namika pateikta 4 lentelėje. 2013 m. fakulteto mokslininkai toliau 
sėkmingai publikavo savo darbus žymiausiuose mokslinius tyrimus 
publikuojančiuose pasaulio žurnaluose: Microelectronics Reliability, 
Computers & Operations Research, Composite Structures, Metrology 
and Measurement Systems ir kt. 2013 m. publikacijų užsienio leidy-
klų tarptautiniuose leidiniuose su citavimo indeksu skaičius vienam 
mokslininkui per metus pasiekė 0,3 straipsnio vienam mokslininkui 
per metus. Santykinai daugiau straipsnių skelbiama aukšto tarptau-
tinio lygio žurnaluose su citavimo indeksu.

Fakulteto mokslininkai 
paskelbė 90 mokslo darbų, iš 

jų 7 Thomson Reuters duomenų 
bazėje referuojamuose užsienio 

žurnaluose su citavimo indeksu.

Inovatyvūs mokslo tyrimai fakultete kon-
centruojami dviejuose mokslo centruose: 
Realaus laiko kompiuterių sistemų centre 
(vadovas – prof. dr. E. Kazanavičius) ir In-
formacinių sistemų projektavimo technolo-
gijų centre (vadovas – prof. dr. R. Butleris).

Inovatyvūs mokslo tyrimai
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Visi Thomson Reuters

Visi su cit. ind.

Užsienio su cit. ind.

1 pav. Fakulteto mokslininkų publikacijų dinamika 2011–2013 m.

36 54 23

2012 20132011

2419 17

3 9 7

Esminiai fakulteto mokslininkų 
pasiekimai skelbiami kasmetinėje 

tarptautinėje konferencijoje 
„International Conference on 

Information and Software 
Technologies“ (ICIST).



Publikacijos 2011 2012 2015

Thomson Reuters duo-
menų bazės žurnaluose 
su citavimo indeksu (tik 
užsienio)

3 9 7

Thomson Reuters duo-
menų bazės žurnaluose 
su citavimo indeksu

39 45 30

Iš viso Thomson Reuters 
duomenų bazėje 58 69 47

2013 metais 
Informatikos 
fakultete vykdyti 
mokslo programų 
projektai leido 
gauti 3601 tūkst. Lt 
pajamų. 
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Esminiai fakulteto mokslininkų 
pasiekimai skelbiami kasme-
tinėje tarptautinėje konferenci-
joje „International Conference 
on Information and Software 
Technologies“ (ICIST), kuri 2013 
m. fakultete buvo organizuoja-
ma 19-ąjį kartą. Konferencijos 
leidinį leidžia leidykla Springer. 
Fakultete organizuojant konfe-
renciją skatinamas tarptautinio 
verslo ir IT atstovų bendradar-
biavimas – antroji konferencijos 
diena skiriama industrinei sesi-
jai. 2013 m. industrinėje sekci-
joje pranešimus skaitė 3 aukšto 
lygio profesionalai: 

Jürgen Pitschke – verslo 
architektūros konsultantas 
iš Vokietijos, 

Jim Ditmore – buvęs „Bar-
clays“ CIO, šiuo metu „SVP 
Allstate Insurance“ kompa-
nijos atstovas, 

Hans Jayatissa – CTO 
kompanijos „CSC Nordic“  
atstovas. 

Lietuvos įmonių praktinę patir-
tį pristatė „Teliasoneros“, „No 
Magic Europe“, „Telesoft“ įmo-
nių atstovai. 

2013 metais Informatikos fa-
kultete vykdyti mokslo pro-
gramų projektai leido gauti  
3  601 tūkst. Lt pajamų.

2011–2015 metų publikacijų skaičius



Fakultete toliau mažėja pedagoginio personalo užimamų etatų skaičius (per 6 metus – dau-
giau kaip 20 %). Ypač gerokai sumažėjo docentų ir asistentų, tačiau 2012 ir 2013 m. paste-
bima asistentų didėjimo tendencija. Fakulteto pedagoginių darbuotojų užimtų etatų skaičius 
pateiktas 5 lentelėje.

Fakulteto darbuotojų amžiaus vidurkis 2013 m. sumažėjo iki 46 m. (2012 m. buvo 47 m.). 

2013 m. reorganizavus fakulteto struktūrą ir optimizavus patalpų panaudojimą, katedrų vei-
kla buvo sutelkta XI rūmuose (Studentų g. 50). Dėl didelių studentų srautų fakulteto veiklai 
paliktos didelės auditorijos, esančios XII rūmuose (Studentų g. 56), bei kompiuterių klasės ir 
auditorijos, esančios II bendrabutyje (Studentų g. 67).

Fakulteto prižiūrimos kompiuterių klasės ar specializuotos laboratorijos įsikūrusios XI rū-
muose ir II bendrabutyje. 2013 m. fakultetas atnaujino didesnę dalį kompiuterių klasių ir 
taip sudarė sąlygas studentams naudotis šiuolaikiška įranga. Studijų procese naudojamose 
kompiuterių klasėse buvo 234 darbo vietos, o į prižiūrimas auditorijas galėjo tilpti 1019 stu-
dentų. Dėl didelio studentų kiekio ir poreikio studijuojant daugelį modulių naudotos kompiu-
terių klasės, fakultetas naudojasi Informacinių technologijų rūmuose esančiomis klasėmis, 
tačiau jų priežiūra neužsiima.

akademinė 
aplinka
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Studijų procese naudojamose 
kompiuterių klasėse buvo  
234 darbo vietos, o į prižiūrimas 
auditorijas galėjo tilpti  
1019 studentų. 



14,37

Perviršis

1,76

Investicijos

IF tiesioginės

60,69 14,04

KTU netiesioginės IF netiesioginės

9,14

2 pav. 2013 m. fakulteto išlaidos procentais
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 2013 m. fakultetas atnaujino 
didesnę dalį kompiuterių klasių ir 

taip sudarė sąlygas studentams 
naudotis šiuolaikiška įranga. 

Fakulteto darbuotojų amžiaus vidurkis 
2013 m. sumažėjo iki 46 m. 



Dėl optimalios fakulteto veiklos 
ir augančio studentų kiekio 

fakulteto metinis biudžetas buvo 
teigiamas su nemažu perviršiu 

(14,37 proc.).
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Pareigybė
Darbuotojų (užimtų etatų) skaičius

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Profesorius 15,25 14,75 14,75 16,00 15,00 14,00

Docentas 47,75 49,25 43,50 37,00 35,25 34,25

Lektorius 35,75 35,25 36,00 38,25 34,00 31,25

Asistentas 10,50 6,75 4,00 1,00 3,75 4,75

Iš viso 109,25 106,00 98,25 92,25 88,00 84,25

5 lentelė. Fakulteto pedagoginio personalo etatų kaita 2008–2013 m.



Didžiausią 2013 m. fakulteto 
biudžeto išlaidų dalį sudarė tie-
sioginės išlaidos. Dėl optimalios 
fakulteto veiklos ir augančio 
studentų kiekio fakulteto meti-
nis biudžetas buvo teigiamas su 
nemažu perviršiu (14,37 proc.).

Didžioji fakultetui skirtų vals-
tybės biudžeto lėšų dalis buvo 
gauta už studijas. Taip pat 
buvo gauta lėšų už mokslinę 
veiklą, studentų stipendijoms 
finansuoti ir valdymo išlaidoms 
padengti. 2013 metais už teikia-
mas paslaugas fakultetas gavo 
1824 tūkst. Lt.

2013 metais už teikiamas 
paslaugas fakultetas gavo  
1824 tūkst. Lt.
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3 pav. 2013 m. fakulteto lėšos, gautos iš valstybės biudžeto  
procentais

Infrastruktūra

0
Mokslas

9

3

ValdymasStipendijos

4

Studijos

84

Visi užsieniečiai 
studentai, studijuo-
jantys universitete 
pagal mainų pro-
gramas ir norintys 
gilinti užsienio kalbų 
žinias, turi tokią ga-
limybę. 
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2013 m. Informatikos fakultetas daug dėmesio skyrė rinkodaros ir komunikacijos projek-
tams įgyvendinti. Projektai įgyvendinami ištisus metus, taigi užmezgami ilgalaikiai ryšiai su 
tikslinėmis grupėmis: moksleiviais, mokytojais, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais.

Į fakulteto svetainę įkelta daugiau nei 150 informacinių žinučių ir straipsnių. Fakulteto kana-
lo socialiniame tinkle Facebook, kuris jungia 1500 interneto vartotojų, įrašyta per 300 žinu-
čių. Mikrotinklaraštyje Twitter, kuris turi 48 sekėjus, įrašyta 80 žinučių. Parengta 10 praneši-
mų spaudai ir straipsnių, kurie išsiųsti regioninei ir nacionalinei žiniasklaidai. Pradėjo veikti 
moksleivių projektus „IT galvosūkiai“, „Programavimo pamokėlės“, „Informiko konkursai“ 
pristatantis interneto puslapis.

Interaktyvų nuotolinį mokymų ciklą „Programavimo pamokėlės“ pavasarį sėkmingai už-
baigė beveik 200 moksleivių. Atsakingiausiai ir ilgiausiai mokęsis programuoti Klaipėdos 
„Aukuro“ gimnazijos moksleivis Edgaras Ašmontas buvo apdovanotas įmonės „SoftDent“ 
programuojamu minikompiuteriu „Raspberry PI“. 2013 m. rudenį minėtus mokymus pradė-
jo daugiau nei 250 moksleivių. Šiame projekte dalyvauja moksleiviai, mokytojai, studentai 
ir dėstytojai. 

poveikis 
regionui
Fakultetas daug dėmesio 
skyrė rinkodaros 
ir komunikacijos 
projektams įgyvendinti, 
užmezgė ilgalaikius 
ryšius su tikslinėmis 
grupėmis.
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Siekiant glaudžiau 
bendradarbiauti su verslu 

2013 m. buvo sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys su 

bendrovėmis TEO LT ir  
„Blue Bridge“

Tradiciniame fakulteto rengiamame konkurse „IT galvosūkiai“ daly-
vauti panoro 50 moksleivių, kurie turėjo kūrybiškai panaudoti infor-
macines technologijas užduotims spręsti. Konkurso nugalėtoju tapo 
Gytis Vinclovas iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos. Jis apdovano-
tas įmonės „Adform“ įsteigtu prizu – planšetiniu kompiuteriu. 

Siekiant informacinėmis technologijomis sudominti meninės pakraipos 
moksleivius, trečią kartą suorganizuotas konkursas „Su kuo draugauja 
Informikas?“. Šiame konkurse dalyvavo įvairaus amžiaus moksleiviai iš 
visos Lietuvos ir pateikė daugiau kaip 200 piešinių. Konkurso baigiamo-
jo renginio metu 40 laureatų apdovanoti fakulteto socialinių partnerių 
ir verslo įmonių įsteigtais prizais. Pagrindinis prizas – grafinė planšetė, 
kurią įsteigė įmonė „Dev Bridge“.

Fakulteto studentų projektai pristatyti IT baigiamojo konkurso ren-
ginyje „Bebras“, mokslo festivalyje „Tyrėjų naktis“, dr. J. P. Kazicko 
moksleivių kompiuterininkų forumo metu. Pasitelkęs kūrybingus 
studentus fakultetas sukūrė papildytąją realybę, kurios grafinis ele-
mentas buvo atspausdintas ant formulių sąsiuvinių. Šis projektas ne 
tik pristatė fakultetą, bet supažindino su informacinių technologijų 
teikiamomis galimybėmis.

Siekiant glaudžiau bendradarbiauti su verslu 2013 m. buvo sudarytos 
bendradarbiavimo sutartys su bendrovėmis TEO LT ir „Blue Bridge“. 
Taip pat pasirašytos paramos sutartys su bendrovėmis „Ruptela“, 
„Rubedo sistemos“ ir „Etronika“.

Interaktyvų nuotolinį mokymų ciklą „Pro-
gramavimo pamokėlės“ pavasarį sėkmin-
gai užbaigė beveik 200 moksleivių. 



Informatikos fakultetas

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas

Tel. (8 37) 30 03 50, 30 03 51
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