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2. Svarbiausi 2011 metų įvykiai

Dekanės žodis

Ekonomikos ir vadybos fakultetas – tai
ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų
rengimo centras, reikšmingas ir atpažįstamas
ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Džiugu
pažymėti, kad fakulteto vykdoma studijų ir
mokslo veikla pripažįstama ne tik nacionaliniu,
bet ir tarptautiniu mastu. Pagal Ranking Web
of World Business Schools 2012 m. pradžioje
paskelbtą vertinimą mūsų fakultetas užėmė
253 vietą tarp 1342 pasaulio verslo mokyklų
(http://business-schools.webometrics.info/).
Šiuo metu fakultete vykdomose aštuoniose
bakalauro studijų programose ir dešimtyje
magistro studijų programų mokosi daugiau nei
2500 studentų, ekonomikos mokslo krypties
ir vadybos ir administravimo mokslo krypties

doktorantūroje studijuoja 40 doktorantų,
mokslinę-pedagoginę veiklą vykdo 120
fakulteto dėstytojų.
2011 m. išgyvenome pokyčių metą.
Kartu su Universiteto bendruomene kūrėme
KTU strategiją, kuri kelia ambicingus tikslus
studijuojančiųjų kompetencijos ugdymo,
tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir
technologijų kūrimo bei perdavimo, žmogaus
ir šalies gerovės kūrimo, darnios Universiteto
raidos, patrauklios aplinkos studijuojančiajam,
dėstytojui ir tyrėjui kūrimo strateginėse
veiklose.
Tikiu, kad Ekonomikos ir vadybos
fakulteto bendruomenė sugebės sutelkti
pedagogines ir mokslines kompetencijas
iškeltiems tikslams įgyvendinti, lanksčiai
reaguoti į pokyčius, stiprinti ekonominęvadybinę KTU dimensiją.

Dekanė Gražina Startienė
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Svarbiausi
2011 metų įvykiai
•

Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo
3 naujas bakalauro ir 6 naujas magistro studijų
programas ekonomikos kryptyje ir verslo ir
vadybos krypčių grupėje;

•

Fakultetas laimėjo LMT konkursą vykdyti ilgalaikę
institucinę ekonomikos mokslinių tyrimų
2012–2013 metų programą „Lietuvos ekonomikos
ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“;
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•

Mokslo žurnalui „Inžinerinė ekonomika“
suteiktas Thomson Reuters citavimo
indeksas (Social Sciences Citation Index);

•

Parengtas Universiteto strateginių veiklų
įgyvendinimo fakultete 2012–2015 m.
planas.

2011 metų veiklos ataskaita 5

3

Studijuojančiųjų
kompetencijos ugdymas ir
studijų kokybės gerinimas
Pirmosios, antrosios pakopų ir
laipsnio nesuteikiančių studijų
programos
Iki 2011 m. birželio 30 d. Ekonomikos ir vadybos
fakultete buvo vykdomos 4 pirmosios pakopos studijų
programos: Ekonomika, Finansai, Vadyba ir Viešojo
sektoriaus ekonomika. Pirmosios pakopos studijų
programos buvo tobulinamos atsižvelgiant į darbo rinkos
pokyčius bei aukštus kokybinius darbdavių reikalavimus
specialistams:
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•

Pagal projektą „I studijų pakopos
programų kokybės ir tarptautiškumo
didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos
fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos
fakultete“ atnaujintos dvi studijų
programos: Ekonomika ir Vadyba.

•

Parengta nauja specializacija Projektų
vadyba studijų programoje Vadyba
ir nauja gretutinė studijų programa
Projektų vadyba, kuri bus pradėta
įgyvendinti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

•

Parengtos ir akredituotos trys
naujos studijų programos: Apskaita,
Marketingas ir Žmonių išteklių vadyba,
kurios pradėtos įgyvendinti nuo 2011 m.
rugsėjo 1 d.

Pokyčiai šalies švietimo ir studijų
sistemoje, taip pat fakultete įgyvendinamų
studijų programų įvairovė leido studentams
pasiūlyti naują galimybę, t. y. rinktis
gretutinę studijų programą. Fakultete
yra parengtos ir įgyvendinamos šešios
gretutinių studijų programos: Apskaita,
Finansai, Marketingas, Tarptautinė ekonomika
ir prekyba, Žmonių išteklių vadyba bei Viešojo
sektoriaus ekonomika. Galimybė rinktis
gretutines studijų programas paskatino
plėtoti tarpsritines ir tarpdalykines studijas
universitete: Dizaino ir technologijų
fakulteto studentams (studijų programa
Žiniasklaidos inžinerija) pasiūlyta gretutinė
studijų programa Vadyba; Tarptautinių
studijų centro studentams (studijų programa
Eksporto inžinerija) – gretutinė studijų
programa Ekonomika, Fundamentaliųjų
mokslų fakulteto studentams (studijų
programa Taikomoji matematika) – gretutinė
studijų programa Ekonomika.

Antrosios pakopos (magistrantūros)
studijų programose atlikti šie pakeitimai:
•

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. perėjus prie
naujos nacionalinės studijų kreditų
sistemos (suderintos su Europos kreditų
perkėlimo ir kaupimo sistema – ECTS),
atnaujintos studijų programos Ekonomika
ir Vadyba, t. y. studijų modulių sandara
pertvarkyta į 5 kreditų kartotinio sistemą.
Atsižvelgiant į probleminio mokymo
svarbą specialistams bei kokybinius
pokyčius darbo rinkoje, koreguota studijų
programų sandara bei atnaujintas studijų
modulių turinys.

•

Parengtos ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.
pradėtos įgyvendinti keturios naujos
studijų programos: Apskaita ir auditas,
Finansai, Marketingo valdymas ir Žmonių
išteklių vadyba. Šių studijų trukmė yra
2 metai.

•

Orientuojantis į magistrantūros studijų
poreikį Alytaus, Marijampolės, Utenos
ir Klaipėdos regionuose, nuo 2011 m.
rugsėjo 1 d. pasiūlytos dvi naujos 1,5 metų
trukmės studijų programos: Organizacijų
vadyba ir Verslo ekonomika. Šių programų
pasiūlą suponavo motyvuotų, versle
dirbančių diplomuotų specialistų siekis
įgyti naujausių mokslo ir praktikos žinių
per trumpesnį laikotarpį.
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Stojančiųjų priėmimas
2011 m. stojimo rezultatai parodė
fakulteto studijų programų populiarumą
bei pripažinimą. Palyginus 2010 m. ir
2011 m. priėmimo rezultatus, pastebėta
teigiama tendencija. 2011 m. įstojusiųjų
į pirmosios pakopos studijų programas
skaičius buvo 10,9 proc. didesnis nei
2010 m., o antrosios pakopos studijų
programas pasirinko net 70 proc.
daugiau studentų nei 2010 m. Viena
priežasčių, lėmusių nemenką stojančiųjų
skaičiaus didėjimą, yra naujai parengtų,
labiau specializuotų ir rinkos poreikius
atitinkančių studijų programų pasiūla.
Naujas pirmosios pakopos studijų
programas pasirinko ir studijuoja
109 studentai, o magistrantūros – net
268 studentai.

KTU EVF studentai
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Pagal valstybės finansuojamų
vietų (studijų krepšelių) skaičių
fakultetas yra vienas iš KTU lyderių.
2011 m. fakulteto I kurso valstybės
finansuojamose vietose studijavo
13 proc. visų valstybės finansuojamų
verslo ir vadybos studijų krypčių
grupės universitetų studentų ir
10 proc. visų valstybės finansuojamų
ekonomikos krypties universitetų
studentų. Pagal įstojusiųjų į KTU
pirmosios pakopos studijų programas
skaičių populiariausia išlieka studijų
programa Ekonomika (įstojusiųjų
į valstybės finansuojamas vietas
didžiausias konkursinis balas –
20,16, mažiausias – 17,54), trečia –
Finansai (didžiausias konkursinis
balas – 23,5, mažiausias – 17,76).
Studijų programos Vadyba paklausa
mažėjo: lyginamieji 2010 m. ir 2011 m.
priėmimo duomenys parodė, kad
studijuojančiųjų skaičius sumažėjo
1,8 karto. Mažėjimo tendencijai bene
didžiausią įtaką turėjo naujų fakulteto
parengtų verslo ir vadybos krypčių
specializuotų studijų programų
aktualumas. Didėjantis valstybinių
studijų krepšelių skaičius ir aukšti
konkursiniai balai byloja apie
fakulteto studijų programų atitiktį
vienam iš universiteto strateginių
prioritetų – ugdyti talentingus ir
motyvuotus studijuojančiuosius.
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Studijų rinkodara
Siekiant išpopuliarinti turimas ir
naujas studijų programas, vykdyta aktyvi
fakulteto studijų rinkodaros veikla. Nuo
2011 m. vasario mėn. buvo pradėtos
vizituoti bendrojo lavinimo mokyklos. Per

analizuojamą laikotarpį apie 850 moksleivių
išklausė fakulteto dėstytojų vedamas temines
paskaitas. Metų pradžioje buvo suorganizuota
konferencija „Mokykla–universitetas–verslas:
bendradarbiavimo formos ir galimybės“, skirta

V. A. Graičiūno jaunųjų vadybininkų ir ekonomistų konkurso nugalėtojai
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Kauno miesto 10–12 klasių auklėtojams ir PIT
atstovams. Buvo surengta ir keletas renginių,
orientuotų į aukštesniųjų klasių moksleivius:
XIV respublikinis inž. V. A. Graičiūno jaunųjų
vadybininkų ir ekonomistų konkursas;
konkursas „Kaip ekonomistas švenčia

Kalėdas?“ socialiniame tinklalapyje
„Facebook“ ir fakulteto šūkio konkursas.
Dalyvauta kasmetinėse aukštųjų mokyklų
mugėse Kaune ir Vilniuje, taip pat pasaulinėje
studijų parodoje Pekine ir Šanchajuje (Kinija).
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Studentai ir absolventai
Abiejų pakopų visose studijų programose
2011 m. studijavo 2570 studentų (įvairių studijų
formų). Bakalauro studijų ir magistrantūros
studentų santykis yra maždaug 5:1.
Valstybės finansuojamose vietose studijuoja
29,4 proc. visų bakalaurantų ir 11,9 proc.
visų magistrantų. 2011 m. studijas baigė
16,9 proc. mažiau absolventų nei 2010 m.:
460 bakalaurų ir 295 magistrai. Bendras
pirmosios pakopos studentų nubyrėjimas
siekia 11,3 proc. Jis yra didesnis vakarinėse
ir ištęstinėse (neakivaizdinėse) studijose,
kurias yra pasirinkę dirbantys ir savo lėšomis
studijuojantys studentai, o dieninėse studijose
nubyrėjimas sudaro apie 2,1 proc. Antrosios
pakopos studijose studentų nubyrėjimo
procentas lygus 0.
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Fakulteto studijų programų pripažinimą
ir atitiktį rinkos poreikiams rodo aukštas
absolventų įsidarbinimo lygis. Kauno
teritorinės darbo biržos duomenimis, 2011 m.
pabaigoje buvo užsiregistravę tik 18 studijų
programos Ekonomika ir 20 studijų programos
Vadyba absolventų. Sėkmingą fakulteto
absolventų integraciją darbo rinkoje patvirtino
ir Viešosios politikos bei vadybos instituto
atlikto tyrimo duomenys.

Diplomų įteikimo iškilmių akimirka

Studijų rodikliai
Studijų rodikliai

Pirmosios pakopos studijos

Ekonomikos ir
vadybos fakultetas
Studentų skaičius

1969

Studentų nubyrėjimas (proc).

11,3

Studijų programų skaičius

7

Atnaujintų programų skaičius

2

Absolventų skaičius

508

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

Magistrantūros studijos

Studentų skaičius

656

Studentų nubyrėjimas (proc).

0

Studijų programų skaičius

8

Atnaujintų programų skaičius

2

Absolventų skaičius

297

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

Papildomosios studijos

Klausytojų, baigusių kolegines studijas,
skaičius

253

Klausytojų, baigusių universitetines studijas,
skaičius

34
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Studijų proceso
organizavimo
tobulinimas
Fakultete studijos vykdomos
nuolatine ir ištęstine forma. Nuolatinių
studijų trukmė yra 4 metai ir užsiėmimai
vyksta dienos metu. Studentai, derinantys
studijas ir darbą, renkasi ištęstinę studijų
formą, kuri trunka 6 metus. Antrosios
pakopos studentams nuolatinės studijos
trunka 2 metus. Jos organizuojamos
vakarais, nes didžioji dalis studentų yra
dirbantys. Jei studijų grafikas nedera su
studento galimybėmis, tuomet siūlomos
dvi alternatyvos: ištęstinės studijos
vakarais (3 metų trukmės) ir intensyviosios
studijos (2 arba 1,5 metų trukmės), kurios
organizuojamos Kaune ir regionuose
(Alytuje, Marijampolėje, Utenoje,
Klaipėdoje).

„Urmas“ ir kt. Studentų praktikantų
poreikis ypač padidėjo 2011 m. antrojoje
pusėje. Informaciją apie praktikos vietą
ir galimybes kaupė bei teikė bakalauro
studijų prodekanas ir KTU Karjeros centras.
Vertindamos Ekonomikos ir vadybos
fakulteto studentų kaip būsimų specialistų
aukštą parengimo lygį, 28 įmonės inicijavo

Studentas gali lanksčiai sudaryti
studijų modelį, atitinkantį jo poreikius ir
interesus, rinkdamasis konkrečią studijų
programos specializaciją ar gretutinę
studijų programą. Siekiant skatinti gerus
mokymosi rezultatus, bendras studento
studijų vidurkis yra vienas svarbiausių
pasirinkimą lemiančių kriterijų.
Studentų praktiniai gebėjimai
ugdomi organizuojant praktiką. Pirmosios
pakopos baigiamojo kurso studentai
praktiką galėjo atlikti realiai veikiančiose
įmonėse, įstaigose ir organizacijose
(2011 m. praktikos sutarčių iš viso
pasirašyta 112). Pagrindinės įmonės,
kuriose studentai atliko praktiką, buvo:
AB SEB bankas, AB „Swedbank“, AB
DNB bankas, AB Ūkio bankas, UAB
„Kosmelita“, AB TEO, AB „Sanitex“, UAB
„Senukų PC“, UAB Prekybos miestelis

14 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

praktikantų paiešką ir atranką. Studentai
buvo skatinami naudotis profesinės praktikos
organizavimo modelio „Gera praktika“
teikiamomis galimybėmis ir registruotis
www.gerapraktika.lt. Šis projektas leido
studentams patiems susirasti praktikos vietą
arba sulaukti siūlymų iš įmonių.

Fakulteto studentams buvo
pasiūlyta atlikti praktiką ir užsienio
šalyje. Šia galimybe pasinaudojo
15 studentų. Jie praktikavosi
Švedijoje (Iluxur.se; Lumy; TG
Consulting; Svenska Matcenter);
Jungtinėje Karalystėje
(Higher Sites Ltd; Vinera Constructions
LTD), Lenkijoje (EDROM), Vengrijoje
(ITA Nemzetkozi Kereskedelmi es
Ugynoki Kft.); Portugalijoje (Carlos
Nunes & Irmaos); Norvegijoje (Arctic
Blue AS) ir Graikijoje (European Profiles
S. A.)
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Aprūpinimas studijų
literatūra ir e. mokymo
plėtra
2011 m. vykdant pirmosios pakopos
studijų programų Ekonomika ir Vadyba
atnaujinimą pagal projektą „I studijų pakopos
programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei
Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“, buvo
įsigytos šių elektroninių mokslinių žurnalų
duomenų bazės: American Economic Review
(AER); Journal of Economic Literature (JEL);
Journal of Economic Perspectives (JEP);
American Economic Journal: Applied Economics;
American Economic Journal: Economic Policy;
American Economic Journal: Macroeconomics;
American Economic Journal: Microeconomics.
Atnaujinant Ekonomikos ir Vadybos studijų
programas ir atsižvelgiant į kiekvieno studijų
modulio specifiką, įsigyti atitinkamai
35 ir 37 naujausi užsienio autorių vadovėliai.
Šiomis priemonėmis dėstytojai naudojasi
atnaujindami ar naujai kurdami studijų
modulius.

Iš fakulteto lėšų 2011 m. fakulteto
bibliotekos fondams atnaujinti ir papildyti
išleista daugiau nei 8 tūkst. litų, įsigyta
116 knygų lietuvių ir užsienio kalba. Buvo
užsakyta 7 pavadinimų statistinių leidinių ir
6 pavadinimų laikraščių bei žurnalų.
Parengti ir atestuoti penki nuotolinių
studijų moduliai: Vadyba, Management,
Darbo ekonomika, Darbo išteklių valdymas ir
Žinių vadyba. Siekiant pagerinti užsiėmimams
svarbios informacijos ir studijų medžiagos
prieinamumą studentams, pradėta naudotis
personalizuota paslaugų svetaine KTU
studentams ir dėstytojams
(http://mano.ktu.lt). Joje dėstytojai ir studentai
galėjo išbandyti e. mokymo galimybes.
Licencijuotos mokymo programos,
prieiga prie elektrinių informacijos išteklių
užsienio tiekėjų, tokių kaip ISI Web og
Knowledge, Wiley Interscience ir pan., užtikrina
naujausių mokslinių tyrimų prieinamumą.

16 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

Dėstymo, mokymosi ir
vertinimo metodų dermė
2011-ieji pasižymėjo turimų studijų
programų atnaujinimu ir naujų studijų
programų parengimu. Atnaujintose studijų
programose atlikti šie pakeitimai:
•

peržiūrėti ir patikslinti modulių tikslai,
numatomi rezultatai ir anotacijos;

•

iš dalies pakeistos arba naujai sudarytos
studijų modulio dalys ir temos;

•

atnaujintuose ir naujai sudarytuose
modulių aprašuose nurodytos studijų
programos rezultatų sąsajos ne tik su
numatomais studijų modulio rezultatais,
bet ir studentų pasiekimų vertinimo
metodais;

•

atnaujinti pagrindinės ir papildomos
studijų literatūros sąrašai, juos papildžius
pagal projektą įsigytais užsienio autorių
vadovėliais, elektroniniais ištekliais;

•

perskaičiuotos auditoriniams
užsiėmimams skirtos valandos ir dalyko
kreditai pagal naują nacionalinę studijų
kreditų sistemą;

•

išplėtota savarankiško darbo metodų
klasifikacija; aprašuose atskirai nurodyta,
kiek studentų savarankiško darbo laiko
numatyta literatūros analizei, tarpiniams
atsiskaitymams (kolokviumams ir
kontroliniams darbams, taip pat
laboratoriniams darbams ginti), rašto
darbams, egzaminams ir konsultacijoms;

•

atnaujintuose ir naujai sudarytuose
modulių aprašuose atsispindi
probleminio ir projektinio mokymosi
metodai, orientuoti į realių ekonominių ir
vadybinių problemų sprendimo paiešką.

Pagal projektą „I studijų
pakopos programų kokybės ir
tarptautiškumo didinimas KTU
Ekonomikos ir vadybos fakultete
bei Alytaus kolegijos Vadybos
fakultete“ atnaujintų studijų
programų Vadyba ir Ekonomika
atlikta savianalizė parodė, kad
studijų programų moduliai
buvo atnaujinami sklandžiai ir
kokybiškai. Įgyvendinant projektą,
dėstytojai, naudodamiesi įsigytomis
metodinėmis priemonėmis ir
užprenumeruotais elektroniniais
žurnalais bei kolegialiai dirbdami,
atnaujino ar naujai sukūrė modulių
turinį, tikslą, įgyjamų žinių,
gebėjimų ir įgūdžių sąrašą taip,
kad atnaujintos studijų programos
ir studijų modulių rezultatų,
studijų ir vertinimo metodų dermė
leistų studentui įgyti aukštos
kvalifikacijos specialistui reikalingas
kompetencijas. Šia patirtimi
pasinaudota rengiant naujas
pirmosios ir antrosios pakopos
studijų programas.

2011 metų veiklos ataskaita 17

Studijų kokybės gerinimas
Studijų kokybės siekiamybė išreiškiama
per studentų ir dėstytojų santykius, paskaitų
vedimo kokybę, modulių turinį, studijų
organizavimą ir fakulteto administracinį darbą.
Universiteto studentų apklausos duomenimis,
minėtų veiksnių kontekste fakulteto studijų
kokybė vertinta aukštu balu (2/3 vertinimų
yra didesni nei 4,4 balo iš 5 galimų). 2011 m.
buvo vykdomi keli nacionalinio ir tarptautinio
lygio projektai, kurių tikslas – žinias ir
naujoves perkelti į studijų procesą ir siekti
studijų kokybės dermės ugdant talentingus ir
motyvuotus studijuojančiuosius:

•

•

ES fondų lėšomis finansuojamas
projektas „I studijų pakopos programų
kokybės ir tarptautiškumo didinimas
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete
bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“
(VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-086; projekto
vadovė prof. G. Startienė; projekto vertė
600 tūkst. Lt; 2010 m. kovas–2012 m.
kovas). Projekto rezultatai jau buvo
apibūdinti.
Bendradarbiaujant su Universiteto
techniškaisiais fakultetais vykdytas
projektas „Studentų profesinių
praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas
apdirbamosios pramonės imitacinėse
įmonėse“ (VP1-2.2- ŠMM-07-K-01-074).
Sukurta galimybė nuo 2012 m. praktiką
atlikti imitacinių įmonių centre ir naudotis
praktinio mokymo imitacinėse įmonėse
informacinėmis sistemomis. Praktikos

vietas numatoma parinkti atsižvelgiant į
studento interesus įgyti praktinių įgūdžių
tam tikroje srityje bei baigiamojo darbo
tematiką. Įsigyti SPSS programiniai
paketai funkcinėse srityse, aptarnaujant
ir kitus fakultetus.
•

2010–2012 LLP/Leonardo da
Vinci programa; INTOUCH –
Bendrųjų kompetencijų ugdymas
panaudojant mobilų dalykiniais
žaidimais gristą mokymąsi,
509893- LLP- 1- 2010- 1-SE- LEONARDO-LMP;
Projektą koordinuojanti institucija –
Centre for Flexible Learning, municipality of
Söderhamn, Švedija. Projekto partneriai:
Austrija, Bulgarija, Prancūzija, Italija,
Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė
(projekto koordinatorius Lietuvoje –
doc. A. Rūtelionė).
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Projekto „LQW-EU“
seminaro dalyviai:
prof. Asta Savanevičienė,
doc. Irena Pekarskienė,
doc. Daiva Laskienė,
lekt. Dalia Stukaitė,
doktorantė Živilė Stankevičiūtė

•

2010–2013 TEMPUS programa; №
511121-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUSJPCR Inžinerinių studijų programų
derinimas su EQF ir EUR-ACE standartais
(ECDEAST). Projektą koordinuojanti
institucija – Hochschule Wismar, Vokietija.
Projekto partneriai: Rusija, Belgija,
Rumunija (projekto koordinatorius
Lietuvoje – prof. A. Savanevičienė).

Fakultete sukurta probleminio
mokymo integruojant ekonominius,
vadybinius ir inžinerinius sprendimus bazė,
grįsta šiuolaikine verslo valdymo sistema
(MS Dynamics AX ir satelitiniai-funkciniai
paketai). Studentų praktiniams gebėjimams
ir kompetencijų ugdymui sustiprinti 2011 m.
Marketingo katedros iniciatyva įgyvendinti
projektai: „Idėja 2011“ (kartu su VU), „Google
marketingo internetinis iššūkis“ (kartu su

Google kompanija), studijų modulių Marketingo
komunikacijos, Reklamos pagrindai, Prekybos
marketingas, Marketingo tyrimai semestro
darbuose suteikta galimybė analizuoti realias
UAB Prekybos miestelis „Urmas“, UAB
„Eternit Baltic“ ir UAB „Nemuno vaistinė“
marketingo problemas bei pateikti jų
sprendimus.
Rengiant naujas studijų programas,
atliepiančias rinkos poreikius, glaudžiai
bendradarbiauta su atitinkamų sričių verslo
atstovais – Lietuvos marketingo asociacija,
Lietuvos auditorių rūmais, Lietuvos
pramonininkų konfederacija, Kauno krašto
pramonininkų ir darbdavių asociacija,
koncernu „Achemos grupė“ ir kt.
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Papildomosios studijos
Fakultete yra sudarytos sąlygos siekti
aukštojo universitetinio pirmosios ir antrosios
pakopos išsilavinimo baigusiems kolegijas ar
įgijusiems kitos studijų srities, nepriklausančios
studijų krypčiai Ekonomika ir / ar Vadyba ir
verslas studijų krypčių grupei, universitetinį
bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Tuo tikslu

organizuojamos papildomosios studijos.
Siekiant didinti aukštojo mokslo studijų
prieinamumą regionuose, bendradarbiaujant
su 4 kolegijomis organizuotos papildomosios
studijos ne tik Kaune, bet ir Alytuje,
Marijampolėje, Utenoje bei Klaipėdoje. 2011 m.
šias studijas baigė 163 studentai.
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Neformalusis
švietimas
Fakultete yra sutelktas
stiprus žmonių išteklių potencialas
teikti neformaliojo švietimo
paslaugas. Bendradarbiaujant
su išorinėmis institucijomis
2011 m. Vadybos katedros
iniciatyva buvo organizuoti
4 tęstinio mokymosi, nesusijusio
su aukštojo mokslo siekimu,
kursai „Mokyklos valdymas ir
jo valdymo struktūra“, „Darbo
organizavimas ir laiko valdymas“,
„Darbas komandoje“, „Sėkmingas
vadovavimas“, „Konfliktų
valdymas organizacijoje“. Šiuos
kursus pasirinktinai išklausė ir
kursų baigimo pažymėjimus gavo
129 klausytojai.

Neformaliojo švietimo rodikliai
Ekonomikos ir vadybos
fakultetas
Neformaliojo švietimo
studijos

Kursų skaičius

4

Kursų baigimo
pažymėjimus įgijusiųjų
skaičius

129
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Tarptautinio
bendradarbiavimo studijų
srityje plėtra
Fakulteto studijų tarptautiškumas
siejamas su studentų dalinėmis studijomis
užsienio partnerių universitetuose,
atvykstančių dalinėms ar pilnosioms studijoms
studentų integracija į bendrus studijų modulius
su vietiniais studentais, taip sukuriant
tarpkultūrinę bendravimo aplinką, taip pat tam
tikruose moduliuose bendru grupinio darbo
organizavimu su kitų šalių studentais, studentų
dalyvavimu tarptautiniuose projektuose,
konferencijose, seminaruose, olimpiadose bei
dėstytojų tarptautiniais mainais.
Fakulteto studijų tarptautiškumui
ypatingą reikšmę teikia tarptautinės mainų
programos, ypač LLL / Erasmus, kuriose
aktyviai dalyvauja ne tik fakulteto studentai,
bet ir dėstytojai. Dalinėms studijoms į užsienio
universitetus ar tarptautinei praktikai į
įmones pagal skirtingas programas 2011 m.
išvyko 56 studentai, iš jų 15 atliko praktiką
užsienio įmonėse pagal LLL / Erasmus ar kitas
mainų programas. Buvo pasirinkti Čekijos,
Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės
Karalystės, Korėjos, Lenkijos, Norvegijos,
Prancūzijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos,
Šveicarijos, Vengrijos, Vokietijos universitetai ir
įmonės. Į fakultetą atvyko 56 studentai
(35 pavasario semestre ir 21 rudens semestre)
iš Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos,
Korėjos, Portugalijos, Prancūzijos, Turkijos
universitetų. Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų
siekis bendradarbiauti ir keistis patirtimi buvo
įprasmintas pačių studentų organizuotoje
Erasmus nuotraukų parodoje fakultete.
Tai leidžia ir kitiems fakulteto studentams
artimiau susipažinti su studijomis užsienyje.

Fakulteto studentai nuolat dalyvauja
įvairiuose tarptautiniuose studentų
projektuose, seminaruose, taip pat
konferencijose ar olimpiadose. Galima
išskirti ypač sėkmingą 4 fakulteto
studentų dalyvavimą tarptautinėje
olimpiadoje „Verslas ir vadyba 2011“ Sankt
Peterburge (Rusija). Čia magistrantas Linas
Jasiukevičius sekcijoje „Apskaita ir analizė“
laimėjo 2-ąją vietą, o bakalauro studijų
studentai Vilma Malinauskaitė, Gediminas
Starta ir Tadas Vaicekauskas buvo
apdovanoti pagyrimo ir padėkos raštais.
Didėjantis atvykstančių užsienio
studentų skaičius skatina plėsti anglų
kalba skaitomų studijų modulių ir vedamų
programų skaičių: kiekviename semestre
po 12 pavienių bakalauro ir magistro
studijų modulių dėstomi anglų kalba.
Šia kalba parengta ir vedama bakalauro
studijų programa Vadyba ir magistrantūros
studijų programa Vadyba (marketingo
specializacija). 2011 m. rudens semestre
abiejose programose studijavo 21 užsienio
studentas (atitinkamai 15 ir 6 studentai) iš
Azerbaidžano, Indijos, Nigerijos, Šri Lankos,
Prancūzijos, Tadžikistano, Turkijos. Tai
sudarė 31 proc. visų Universiteto užsienio
studentų, studijuojančių pilnąsias studijų
programas. Esamas pilnųjų studijų studentų
ir dalinėms studijoms atvykstančių studentų
skaičius ir tai, jog dažnas į kitus fakultetus
atvykęs studentas dalinėms studijoms
renkasi ir tam tikrus fakulteto modulius,
leidžia sudaryti anglų kalba dėstomiems
moduliams 10–15 studentų grupes.
Tačiau siekiant plėtoti tarpkultūrinę, o
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tam tikrais atvejais ir daugiakultūrę aplinką
bei užsieniečių socializaciją, lietuviams
studentams siūloma rinktis modulius anglų
kalba. Tokių modulių kaip Elektroninis verslas
(prof. R. Gatautis, lekt. E. Vitkauskaitė),
Vadyba (prof. V. Kumpikaitė),
Europos Sąjungos ekonomika
(prof. D. Dumčiuvienė) ir Ekonominė statistika
(doc. S. Vaitkevičius) grupinės studijos
visuomet organizuojamos mišriose studentų
grupėse. Ugdant studentų gebėjimus
dalykiškai bendrauti virtualioje aplinkoje,
į mišrias kai kurių modulių studijų grupes
įtraukiami analogišką modulį studijuojantys
užsienio universitetų studentais. Paminėtinas
modulį Elektroninis verslas studijuojančių
studentų bendradarbiavimas su studentais
iš JAV ar modulį Vadyba – su studentais iš
Suomijos ir Vokietijos.

2011 m. 9 dėstytojai iš
Bulgarijos, Čekijos, Latvijos ir
Turkijos pagal LLL / Erasmus ar
kitas mainų programas skaitė
paskaitas ar stažavosi fakultete.
Jų paskaitos ar vedami praktiniai
užsiėmimai buvo naudingi
studentams dalykine prasme, leido
susipažinti su skirtingomis dėstymo
metodikomis, kultūriniais šalių
skirtumais.

Fakulteto dekanė prof. Gražina Startienė su studentais iš Azerbaidžiano, Nigerijos, Portugalijos ir Tadžikistano
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Augantis užsienio studentų ir dėstytojų
skaičius bei didėjanti tarptautiškumo svarba
skatina mūsų dėstytojus išvykti dėstyti ar
stažuotis į partnerių universitetus užsienyje.
Pagal LLL / Erasmus programą 2011 m.
14 dėstytojų dėstė (18 dėstymo vizitų) ir
2 stažavosi partnerių universitetuose
Bulgarijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje,
Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje,
Suomijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Vengrijoje.
Šie vizitai ne tik prisideda prie Kauno
technologijos universiteto populiarinimo
ir dėstytojų kompetencijų ugdymo, bet ir
papildo paskaitų turinį tiek dalykiškai, tiek
metodologiškai.

Strateginės įžvalgos
•

Ekonomikos ir vadybos fakulteto
istorinis atpažįstamumas ir pripažinimas
ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų
rengimo kontekste įpareigoja išlaikyti
įgytą vertę.

•

Naujos bazinės ir specializuotos
pirmosios ir antrosios pakopos studijų
programos atliepia rinkos poreikius ir
fakulteto kompetenciją, todėl numatoma
plėtoti tarpdalykines ir tarpsritines
studijas.

•

Glaudus bendradarbiavimas su verslo
partneriais suponuoja siekį aktyvinti
studentų įtraukimą į taikomuosius
projektus ieškant galimybių ir
tarptautiniame kontekste.

•

Veiksmingais aktyvios studijų rinkodaros
sprendimais būtina stiprinti ryšius su
suinteresuotomis grupėmis – verslu,
mokyklomis, studentais ir kt.

•

Siekis tenkinti užsienio ir Lietuvos
studentų poreikius, taip pat efektyviai

panaudoti fakulteto moksliniopedagoginio potencialo kompetencijas
skatina didinti užsienio kalba dėstomų
studijų modulių ir vykdomų programų
skaičių.
•

Didėjantis fakulteto tarptautiškumas
studijose suponuoja prielaidas
tarptautinei fakulteto akreditacijai. Todėl
būtina analizuoti fakulteto tarptautinės
akreditacijos galimybes ir tikslingumą
įvairiose tarptautinės akreditacijos
sistemose.

•

Auganti paklausa tiek jungtinių studijų
programoms, tiek dvigubo diplomo
programoms suponuoja poreikį kurti
bendras studijų programas su partnerių
universitetais. Ilgalaikis fakulteto
endradarbiavimas studentų ir dėstytojų
mainų srityje su kitų šalių universitetais
sudaro palankias sąlygas tokias
programas kurti.
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4

Žinių ir technologijų
kūrimas bei perdavimas
Mokslininkų rengimas
Devyniuose fakulteto mokslo centruose
(7 katedrose ir 2 tyrimo centruose) 2011 m.
mokslinius tyrimus vykdė ir disertacijas rengė
40 doktorantų, vadovaujami 20 fakulteto
mokslininkų. Nagrinėjamuoju laikotarpiu
7 fakulteto mokslininkai skaitė paskaitas
doktorantams, oponavo 16 disertacijų, iš jų
2 kartus užsienyje (Tartu ir Talino
universitetuose Estijoje), 24 kartus buvo
pakviesti dalyvauti kaip disertacijų gynimo
tarybos nariai.
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Mokslinių tyrimų tematikos atitinka
fundamentines fakulteto tyrimų kryptis.
Tyrimų kryptyje „Pažangūs ekonomikos
modeliai“ dirbo 4 katedros, plėtojančios
9 šios krypties tematikas. Skėtiniai
ekonomikos krypties tyrimai atliekami
Ekonomikos ir tarptautinės prekybos bei
Įmonių ekonomikos katedrose. Jų tematikos
buvo orientuotos į „Lietuvos ekonomikos
globalizacijos kontekste“ problematiką,
„Rinkų konkurencingumo“ tyrimus,
„Verslo aplinkos ir konkurencijos analizę ir
prognozavimą“, „Tarptautinės ekonomikos
ir prekybos dėsningumų bei tarptautinių
finansų rinkų“ tyrimus, „Nekilnojamojo
turto krizės poveikio vertinimą Baltijos
šalių ekonomikoms“, „Žmogiškųjų išteklių
vertinimą žinių ekonomikos kontekste“.
Funkcinio pobūdžio tyrimai ekonomikos
kryptyje vykdomi Apskaitos ir Finansų
katedrose. Apskaitos katedra plėtojo „Šalies
vertinimo išorinio kontraktavimo požiūriu“
temą. Finansų katedra plėtojo „Korporacijų
finansų valdymo ypatumų besikeičiančioje
ekonominėje aplinkoje“ bei „Globalios finansų
krizės poveikio šalių ekonomikai ir valstybės
finansų sistemos stabilumui“ tyrimus.
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Tyrimų kryptyje „Vertės valdymas
socialinių ekonominių pokyčių kontekste“
dirbo 3 katedros, plėtojančios 10 šios krypties
tematikų. Skėtines tematikas „Organizacijos
konkurencingumo metmenys“ bei „Aktualių
Lietuvos ekonominių, organizacinių ir
institucinių reiškinių interpretavimas vadybos,
ekonomikos, sociologijos teorijų kontekste“
plėtojo Vadybos ir Kokybės vadybos katedros.
Tematikos „Žmonių išteklių sistemų strateginio
vystymo organizacijose konceptualizavimas“,
„Žmonių išteklių praktikų modeliavimas
vertės kūrimo sistemoms įveiklinti“,
„Projektų vadyba“, „Organizacijos procesų
(operacijų) ir kokybės valdymas“, „Įmonių
socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis
vartotojų suvokiamai vertei“, „Socialinės
komunikacijos panaudojimas vertės vartotojui
kūrimo procese“, „Tarptautinės marketingo
strategijos standartizacijos / adaptacijos
sprendimai plėtojant vertės vartotojui
koncepciją“, „E. bendradarbiavimo poveikis
kuriant vertę verslo ir viešajame sektoriuose“
priskirtinos specializuoto funkcinio pobūdžio
tyrimams ir buvo plėtojamos Marketingo,
Vadybos bei Kokybės vadybos katedrose.

Apibrėžtos fundamentinių tyrimų
kryptys integruoja visų katedrų mokslinius
interesus, užtikrina skėtinių bei funkcinio
pobūdžio tyrimų dermę, įgalina plėtoti
socialinę-ekonominę dedamąją technologijų
srities tyrimuose, tarpsritinius socialinių
ir technologinių mokslų tyrimus ir kartu
sąlygoja mokslininkų rengimo kokybę. 2011 m.
buvo parengtos ir apgintos 4 disertacijos:
Apskaitos katedroje – R. Milerio „Įmonių
kredito rizikos vertinimo modelis“ (socialiniai
mokslai, ekonomika 04S) ir M. Strumicko

„Valdymo apskaitos subalansavimo
modelis“ (socialiniai mokslai, vadyba ir
administravimas 03S); Įmonių ekonomikos
katedroje – V. Gižienės „Investicijų į aukštąjį
mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo
kontekste“ (socialiniai mokslai, ekonomika
04S); Ekonomikos ir tarptautinės prekybos
katedroje – A. Malakauskaitės „Turizmo
klasterio konkurencingumo vertinimas
gyvavimo ciklo pagrindu“ (socialiniai mokslai,
ekonomika 04S).

Doktorantūros rodikliai
Doktorantūros
rodikliai

0401
Finansų
katedra

0402
Vadybos
katedra

0403
Apskaitos
katedra

0405
Įmonių
ekonomikos
katedra

0407
Marketingo
katedra

0408
Kokybės
vadybos
katedra

0409
Ekonomikos ir
tarptautinės
prekybos
katedra

Iš viso
2011

Doktorantų
skaičius

3

4

2

4

8

4

15

40

Apgintų
daktaro
disertacijų
skaičius

0

0

2

1

0

0

1

4
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Mokslo laimėjimai
Marketingo katedros doktorantei
V. Saladienei 2011 m. skirta Lietuvos valstybinio
mokslo ir studijų fondo doktoranto stipendija.
Doktorantei E. Vitkauskaitei (Marketingo
katedra) 2011 m. skirta Lietuvos valstybinio
studijų fondo doktoranto stipendija ir Kauno
technologijos universiteto 2011 m. aktyviausiųjų
doktorantų konkurse laimėta vienkartinė
stipendija. Doktorantei E. Keizerienei (Įmonių
ekonomikos katedra) skirta KTU Rektoriaus
premija kaip aktyviai doktorantei. Fakulteto
pirmo kurso doktorantė R. Kontautienė
(Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra)
laimėjo II vietą, o absolventas magistras
G. Ribokas (Marketingo katedra) – paskatinamąją
premiją Lietuvos mokslo ir technikos draugijų
asociacijos ir Lietuvos vadybos draugijos
organizuotame Lietuvos aukštųjų mokyklų
vadybos tematika parašytų magistro darbų
konkurse.
Dr. M. Strumickas (Apskaitos katedra)
nugalėjo Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų
konkurse humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje. Už mokslinį darbą „Valdymo apskaitos
subalansavimo modelis“ (socialiniai mokslai,
vadyba ir administravimas 03S) jam paskirta
LMA premija.
Dr. V. Gižienei (Įmonių ekonomikos katedra)
už mokslinį darbą „Investicijų į aukštąjį mokslą
vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste“
paskirta Humanitarinių ir socialinių mokslų
skyriaus įsteigta akad. Kazimiero Meškausko
premija jauniesiems mokslininkams
ekonomistams.
Pagyrimo raštas įteiktas aukštųjų mokyklų
studentų mokslinių darbų konkurso dalyviui
magistrui S. Adamauskui (Finansų katedra) už
darbą „Privataus investuotojo elgsena ir jos
efektyvumas skirtingomis šalies ekonominio ciklo
stadijomis“; darbo vadovas doc. R. Krušinskas.
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Dalyvavimas mokslo
programose ir užsakomųjų
tyrimų veikla
Per 2011 m. buvo baigtos 3 tarptautinės
mokslo programos, kurių finansavimo vertė
ataskaitiniais metais viršijo 400 tūkst. Lt:
•

•

•

2009–2011 m. vykdyta EK speciali
veiksmų programa „E. dalyvavimas“
2006/C 176/14. WAVE – Welcoming
argument visualization in European
Union (Argumentų vizualizacija Europos
Sąjungai). Koordinatorius Lietuvoje
R. Gatautis; projektą koordinuojanti
institucija University of Macedonia
Economics and Social Sciences; projekto
partneriai: Airija, Jungtinė Karalystė,
Prancūzija, Belgija.
2007–2011 m. vykdyta Tarpregioninio
bendradarbiavimo (INTERREG IVC)
programa EVITA - Exchange, Valorisation
and Transfer of regional best policy
measures for SME support on IT and
e-business Adoption („Geriausių
regioninės politikos priemonių
sklaida, perkėlimas ir įtvirtinimas
remiant e. verslą ir informacines
technologijas įsisavinančias mažas ir
vidutines įmones“). Koordinatorius
Lietuvoje R. Gatautis, 2010–2011 m.;
projektą koordinuojanti institucija
Greek Research and Technology Network,
Graikija; projekto partneriai: Graikija,
Ispanija, Švedija, Prancūzija, Malta,
Slovėnija, Latvija.
2010–2011 m. vykdytas projektas
„Turizmo patrauklumo didinimo
link LT-PL“. Projekto vadovė
prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė; projektą
koordinuojanti institucija Lietuva;
projekto partneris Lenkija.
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2011 m. buvo tęsiamos mokslo
programos:
•

2010–2012 m. – Tarpregioninio
bendradarbiavimo (INTERREG IVC)
„Skaitmeninės ekosistemos – mokymo
sprendimų tinklas (DE-LAN)“, 0547R2.
Koordinatorius Lietuvoje R. Gatautis;
projektą koordinuojanti institucija
Welsh Assembly Government, Jungtinė
Karalystė; projekto partneriai: Belgija,
Ispanija, Italija, Slovėnija, Čekija.

•

2007–2013 m. – Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programa.
I prioriteto „Socialinė ir ekonominė
regiono plėtra bei konkurencingumo
didinimas“ I paramos priemonės „Verslo,
darbo rinkos, tyrimų ir technologijų
plėtra“, kvietimo Nr. 03, projektas
„Regionų verslo plėtros skatinimo
metodologinių pagrindų kūrimas
(LT-LV)“ (“Formation of methodological
framework of regional business growth
promotion (LT-LV)“), Nr. LLIII-152. Projekto
vadovė prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė;
projektą koordinuojanti institucija Kauno
technologijos universitetas; projekto
partneris Latvija).

Laimėta paraiška ilgalaikei
institucinei ekonomikos tyrimų
programai „Lietuvos ekonomikos
ilgalaikio konkurencingumo
iššūkiai“ finansuoti. Programos
tikslas – numatyti globalios
ekonomikos iššūkius ir jų
daromą įtaką šalies ekonomikai
ir parengti rekomendacijas
Lietuvos ekonomikos ilgalaikiam
konkurencingumui didinti.
Tikslui pasiekti numatomi tyrimai
šiose srityse: (1) naujų augančių
pasaulio ekonomikos centrų
konkurencinė grėsmė tradicinėmis
technologijomis grindžiamai
gamybai Lietuvoje; (2) aukštųjų
technologijų ir inovacijų plitimas
ūkyje, verslo aplinka ir investicinis
klimatas joms; (3) natūralių
monopolijų ir galimų oligopolijų
kartelinių susitarimų neigiamos
įtakos, įėjimo į rinkas kliūčių ir
pasitraukimo iš jų valstybinis
reguliavimas (bankrotų procedūros);
(4) kreditų rinkos šokų, infliacijos
valdymas ir valstybės finansų
tvarkymas; (5) išteklių paskirstymas
ir panaudojimas viešajame ūkio
sektoriuje;
(6) žmogiškojo kapitalo, darbo
išteklių struktūrinių pokyčių, darbo
paklausos ir pasiūlos lankstumo ūkio
sektoriuose ir profesijose tyrimai.
Bendras programos įgyvendinimo
2012–2013 m. biudžetas sieks beveik
2,65 mln. Lt, iš jų 1,69 mln. Lt yra
KTU dalis.
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Mokslininkų ir mokslo
kolektyvų rėmimas
Ilgalaikėje mokslinėje stažuotėje
Vageningeno universitete (Olandija) dalyvavo
Marketingo katedros dokt. V. Saladienė.
Fakultetas finansavo daugiau nei
30 mokslininkų dalyvavimą įvairiose
tarptautinėse mokslinėse konferencijose:
„Ekonomika ir vadyba-2011“ (Brno
technologijos universitetas); International
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Conference on Business Intelligence and
Financial Engineering (ICBIFE 2011) (Kinija,
Honkongas); The 9th International Conference
on Multinational Enterprises Management
Strategies of MNEs for 21st Century, March,
28–30, 2011 (Kinija, Taipėjus); EIASM SHRM
workshop (Islandija, Reikjaviko universitetas);

EIASM 2nd workshop on TOP management
teams & business strategy research (Turkija,
Galatasarajaus universitetas); International
Conference on Innovation, Management and
Service ICIMS 2011 (Singapūras); International
Association of Technology, Education and
Development IATED 2011 (Ispanija);

9th International Conference of Knowledge,
Economy & Management (Bosnija ir
Hercogovina); International Conference on
Innovation, Management and Service -ICBER
2011 (Egiptas); 7th International Conference on
Business, Management and Economics (ICBME)
(Turkija) ir kt.

Prof. Vilmantė Kumpikaitė tarptautinėje konferencijoje „Inovacijos, Vadyba ir Paslaugos (ICIMS-2011)“
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Technologinių paslaugų
plėtra
Devyni fakulteto mokslo centrai teikia
konsultavimo, auditavimo ir vertinimo
paslaugas šiose srityse: (1) privataus ir viešojo
sektoriaus įmonių apskaitos, audito, įmonių
vertinimo; (2) valdymo apskaitos instrumentų
diegimo; (3) įmonių veiklos finansinės analizės;
(4) finansų sektoriaus plėtros tendencijų
analizės; (5) finansinių sprendimų modeliavimo
ir jų efektyvumo vertinimo;
(6) projektų ekonominio ir socialinio
vertinimo, organizacijos projektų portfelio
valdymo gebėjimų didinimo; (7) projektų
valdymo brandumo analizės, organizacijos
veiklos efektyvumo didinimo (gamybos ir
paslaugų valdymo strategijų rengimo, procesų
architektūros projektavimo, atskirų procesų
analizės ir tobulinimo, tobulinimo metodų
(VKV, 6 sigma, Taupios sistemos) diegimo);
(8) vartotojų poreikių ir elgsenos kaitos;
(9) prekės ženklo valdymo; (10) marketingo
strategijos rengimo; (11) elektroninės prekybos
plėtros, įmonės personalo valdymo, įmonių
vadybos;

Atlieka ekspertizes ir studijas pagal
valstybinių, mokslo ir verslo institucijų
(Lietuvos mokslo tarybos, Žemės ūkio
ministerijos, Kauno apskrities verslininkų
darbdavių konfederacijos ir kt.)
užsakymus šiose srityse:
(1) vykdomų mokslinių tyrimų vertinimo;
(2) humanitarinių ar socialinių mokslų
publikacijų, pateiktų įrašyti į tarptautinę
mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“,
vertinimo; (3) įmonių finansų valdymo,
galimybių studijų / investicinių projektų
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finansinio, ekonominio ir socialinio
vertinimo; (4) verslo planų finansinės
dalies ir investicinių projektų, skirtų
ES paramai įsisavinti, vertinimo; įmonės
veiklos vertinimo pagal Europos
kokybės vadybos fondo tobulumo ir
Bendrojo vertinimo modelių kriterijus;
(5) universitetų ir kolegijų projektų
valdymo programų; atvykstamojo turizmo
galimybių, miestų įvaizdžio ir prekės
ženklo vertinimo.

Inovacijų ir ryšių su verslu
plėtra
Fakulteto mokslininkai, kartu su
KTU Dizaino ir technologijų, Cheminės
technologijos ir Informatikos fakultetų
ekspertais vykdydami studijų projektą
„Studentų profesinių praktinių įgūdžių
ir verslumo ugdymas apdirbamosios
pramonės imitacinėse įmonėse“, sukūrė ir
studentų imitacinių praktikų centre įdiegė
unikalią probleminio mokymo technologiją,
integruojančią technologinius ir vadybinius
procesus bei ekonominius sprendimus
naudojant inovatyvias verslo valdymo
sistemas ir kitas modernias technologijas.
Sukurtoji technologija įgalina ugdyti
technologinių, ekonominių ir vadybinių
krypčių studentų praktinius, verslumo bei
komandinio darbo įgūdžius ir formuoja
tarpdalykinį požiūrį. Projekte dalyvavo
Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, Lietuvos
aprangos ir tekstilės įmonių asociacija
(LATIA), Lietuvos spaustuvininkų asociacija
(LISPA), Kauno krašto pramonininkų ir
darbdavių asociacija (KKPDA) ir asociacija
„Nacionalinis maisto ūkio klasteris“
(NAMUK).
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Mokslo publikacijos ir
mokslo rezultatų sklaida
2011 m. fakulteto mokslininkai parašė
2 mokslo monografijas (autorinis indėlis
1,35) ir 1 mokslo studiją (autorinis indėlis
0,66). Tarptautiniuose ir nacionaliniuose
mokslo žurnaluose publikavo 193 straipsnius
(autorinis indėlis 165,23). 11,5 proc. sudaro
publikacijos ISI WEB of Science leidiniuose,
turinčiuose citavimo indeksą, 61,7 proc. –
straipsniai leidiniuose, referuojamuose

kitose tarptautinėse duomenų bazėse,
ir 26,8 proc. – straipsniai kituose
recenzuojamuose leidiniuose. Aukščiausio
lygio mokslinės publikacijos (monografijos,
straipsniai ISI sąrašo leidiniuose, straipsniai
kitose tarptautinėse duomenų bazėse
referuojamuose leidiniuose) sudarė 73,5 proc.
visų publikacijų.

Mokslo publikacijų rodikliai (autorių indėlis)
Publikacijų
skaičius (indėlis)

0401
Finansų
katedra

0402
Vadybos
katedra

0403
Apskaitos
katedra

0405
Įmonių
ekonomikos katedra

0407
Marketingo
katedra

0408
Kokybės
vadybos
katedra

0409
Ekonomikos ir
tarptautinės
prekybos
katedra

Iš viso
2011

Mokslo
monografijų ir
studijų

0,33

0,33

0,00

0,53

0,00

0,00

0,82

2,01

Vadovėlių ir
mokomųjų knygų

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

2,00

1,00

5,00

Straipsnių ISI
WEB of Science
leidiniuose,
turinčiuose
citavimo indeksą

2,50

2,00

2,00

0,50

3,50

1,67

6,17

18,34

Straipsnių ISI
WEB of Science
leidiniuose,
neturinčiuose
citavimo indekso

0,00

0,00

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

Straipsnių
leidiniuose,
referuojamuose
kitose
tarptautinėse
duomenų bazėse

6,50

11,41

9,84

12,50

10,67

14,00

37,00

101,92

Straipsnių kituose
recenzuojamuose
mokslo leidiniuose

2,12

8,00

2,00

11,01

2,50

1,50

17,17

44,30
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Fakultete leidžiami 2 tarptautiniu lygiu
pripažinti mokslo žurnalai. Mokslo žurnalo
„Inžinerinė ekonomika“ tikslas – ekonominių
ir vadybinių tyrimų rezultatų skaida, prioritetą
teikiant inžinerinių sprendimų ekonomikos,
įmonės funkcionavimo ekonominių sąlygų,
darbo humanizavimo ir inžinerinių sprendimų
komercializavimo problematikai. Žurnale
publikuojamų tyrimų rezultatai yra orientuoti
į technologijų ir inovacijų ekonominį-vadybinį
vertinimą ir praktinį pritaikymą, skatina
tarpkryptines mokslines diskusijas. 2011 m.
buvo išleisti 5 žurnalo „Inžinerinė ekonomika“
numeriai. Žurnalas yra referuojamas
tarptautinėse duomenų bazėse (THOMSON
REUTERS Servises (Social Sciences Citation Index,
Social SciSearch, Journal Citation Reports /
Social Sciences Edition), IBSS, EBSCO, VINITI,
CEEOL, DOAJ, SCOPUS). 2011 m. mokslo žurnalui
„Inžinerinė ekonomika“ suteiktas Thomson
Reuters citavimo indeksas (Social Sciences
Citation Index). Fakultete leidžiamo mokslo
žurnalo „Ekonomika ir vadyba“ tikslas yra
užtikrinti skėtinių ir funkcinių mokslinių tyrimų
rezultatų sklaidą šalies konkurencingumo,
globalios ekonomikos, marketingo, finansų,
apskaitos verslo sistemų modeliavimo,
socialinės atsakomybės tematikomis.
Partnerystė su tarptautinių mokslinių
konferencijų organizatoriais, prioritetą teikiant
Centrinės ir Rytų Europos šalims, leidžia
atrinkti aktualiausius straipsnius ir atskleisti šio
regiono ekonominių ir vadybinių problemų ir jų
sprendimo būdų specifiškumą globalių pokyčių
kontekste, kartu skatina diskusiją tarp teorijos
ir praktikos, užtikrina holistinį požiūrį. Žurnalas
yra įtrauktas į EBSCO Business Source Complete
ir TOC Premier duomenų bazes.

2011 metų veiklos ataskaita 37

Fakultetas yra tarptautinės
mokslinės konferencijos
„Ekonomika ir vadyba“ (ICEM)
iniciatorius ir pagrindinis
organizatorius. Konferencijos
partneriai – Lietuvos operacijų
tyrimo asociacija (LITORS),
Kaliningrado technikos
universiteto Ekonomikos
fakultetas, Rygos technikos
universiteto Inžinerinės
ekonomikos fakultetas, Brno
technologijos universiteto
Verslo ir vadybos fakultetas,
Talino technologijos universiteto
Talino ekonomikos ir verslo
administravimo mokykla. 2011 m.
Brno technologijos universitete
įvyko 16-oji tarptautinė
konferencija „Ekonomika ir
vadyba-2011“ (ICEM-2011).
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Strateginės įžvalgos
•

Didinti funkcinių ekonominių-vadybinių
tyrimų sinerginį efektą integruojant
fakulteto mokslinių centrų potencialą,
rengiant bendras nacionalines ir
tarptautines mokslo programas.

•

Stiprinti ekonominę-vadybinę dedamąją
tarpkryptiniuose ir tarpdalykiniuose
tyrimuose užtikrinant efektyvų žinių ir
inovacijų perdavimą verslui.

•

Didinti įplaukų iš nacionalinių ir
tarptautinių mokslo programų
struktūrinę dedamąją bendrose fakulteto
pajamose.

•

Skatinti tyrėjų įsitraukimą į mokslo
programas derinant moksliniopedagoginio personalo užimtumą.

•

Didinti mokslo rezultatų tarptautinę
sklaidą skatinant mokslininkus aktyviau
publikuoti tyrimų rezultatus aukščiausio
lygio mokslo leidiniuose.
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5

Fakulteto veiklos
užtikrinimas
Personalo kompetencijų ir
gebėjimų ugdymas bei kokybės
gerinimas
2011 m. septyniose fakulteto katedrose dirbo 121
dėstytojas: 22 profesoriai, 48 docentai, 45 lektoriai ir
6 asistentai. Palyginti su 2010 m., dėstytojų
kvalifikacinė struktūra keitėsi teigiama linkme,
nes profesorių lyginamoji dalis išaugo nuo 11 proc.
iki 18 proc., o lektorių ir asistentų lyginamoji dalis
sumažėjo nuo 48 proc. iki 42 proc. Taigi, fakulteto
personalo struktūroje aukščiausios kvalifikacijos
dėstytojų – profesorių ir docentų – dalis išaugo
ir sudarė 58 proc. (palyginti su 52 proc. 2010 m.).
Trijose katedrose – Ekonomikos ir tarptautinės
prekybos, Kokybės vadybos ir Vadybos – aukščiausios
kvalifikacijos dėstytojų dalis viršijo fakulteto vidurkį.
Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas, vykdydami
mokslo projektus, ėjo 17 fakulteto dėstytojų.
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Pagal amžiaus grupes personalo
struktūra išliko panaši kaip ir 2010 m.:
didžiąją dalį, t. y. 58 proc., sudaro
fakulteto dėstytojai iki 40 metų, 32 proc. –
dėstytojai, kurių amžius nuo 41 m. iki
60 m., ir 10 proc. – dėstytojai, kuriems
per 60 m. „Jauniausios“ fakulteto
katedros, kuriose dėstytojai iki 40 metų
sudaro daugiau nei 70 proc. – tai Įmonių
ekonomikos (71,4 proc.) ir Apskaitos
(70,6 proc.) katedros.

Trumpalaikėse stažuotėse Ciuricho
taikomųjų mokslų universitete, Tamperės
taikomųjų mokslų universitete, Maliboro
universitete ir Brno technologijos
universitete dalyvavo 3 Marketingo
katedros ir 1 Įmonių ekonomikos katedros
dėstytojas, užsienio gamybinėse įmonėse
ir organizacijose stažavosi 2 Marketingo
katedros dėstytojai, savo kvalifikaciją
įvairiuose kursuose Lietuvoje kėlė per
60 fakulteto dėstytojų.
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04
Ekonomikos
ir vadybos
fakultetas

0400
Dekanatas

0401
Finansų
katedra

0402
Vadybos
katedra

0403
Apskaitos
katedra

0405
Įmonių
ekonomikos
katedra

0407
Marketingo
katedra

Darbuotojų užimtų
etatų / žmonių
skaičius

3/5

12 / 11

13,5 / 16

23,89 / 26

15 / 17

11,28 / 15

23,5 / 28

Profesorių

/

/

1/1

4/4

2/2

2/2

3,5 / 4

Docentų

/

/

3/3

7,5 / 8

4,5 / 5

2/2

5,75 / 7

Lektorių

/

/

6,5 / 8

7/8

5/7

3/3

7/8

Asistentų

/

/

1/2

/

1,5 / 3

/

1/1

Projektų dėstytojų

/

/

/

/

/

/

0,45 / 1

Dėstytojų
valandininkų

/

/

/

0,48 / 1

/

0,57 / 2

1,35 / 4

Mokslo darbuotojų
ir kitų tyrėjų

/

/

/

0,41 / 1

/

1,73 / 5

1,45 / 3

Administracijos
darbuotojų

3/5

/

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

Kitų darbuotojų

/

12 / 11

2/2

4,5 / 5

2/2

1,98 / 3

3/2

Pedagoginė personalo kompetencija
buvo ugdoma dalyvaujant ES fondų lėšomis
finansuojamame projekte „I studijų pakopos
programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete
bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“,
skirtame ekonomikos ir vadybos programoms
atnaujinti bei tobulinti. 40 dėstytojų dalyvavo
seminaruose „Atvejo analizės taikymas ir
moderavimas studijų procese“ ir papildė
verslo atvejų kūrimo bei panaudojimo
mokymui žinias.
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Fakulteto dėstytojai parengė 2 vadovėlius,
3 mokomąsias knygas ir 66 metodines
priemones. Kokybės vadybos katedros dėstytojų
parengtas vadovėlis „Organizacijų vadybos
pagrindai“ (ats. redaktorė prof. R. Čiarnienė)
2011 m. geriausių KTU leidinių konkurse laimėjo
II premiją.
Penkios dekanato darbuotojos papildė
savo anglų kalbos žinias, taip pat Livelink
sistemos valdymo, veiklos dokumentų rengimo,
tvarkymo ir apskaitos srityse.

Darbuotojų rodikliai
0408
Kokybės
vadybos
katedra

0409
Ekonomikos ir
tarptautinės
prekybos
katedra

0421
Personalo
ugdymo
centras

0422
Projektų
vadybos
centras

0424
Elektroninio
verslo tyrimų
centras

Iš viso 2011

16,92 / 19

28,13 / 34

3/6

0/1

3,94 / 7

154,16 / 170

2/2

6/7

/

/

/

20,5 / 22

7,5 / 9

12,5 / 14

/

/

/

42,75 / 48

5/6

4/5

/

/

/

37,5 / 45

/

/

/

/

/

3,5 / 6

/

/

/

/

/

0,45 / 1

/

2,88 / 5

/

/

/

5,28 / 12

0,42 / 1

/

1/1

/

3,44 / 6

8,45 / 17

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

3 / 15

2/2

2,75 / 3

2/4

/

0,5 / 1

32,73 / 35

Kaip ekspertai ir nariai įvairiose nacionalinėse ir užsienio
studijų ir mokslo institucijose dalyvavo prof. J. Banytė,
prof. R. Čiarnienė, prof. J. Čiburienė, prof. R. Gatautis,
prof. E. Gimžauskienė, prof. A. Guzavičius, prof. V. Kumpikaitė,
prof. V. Navickas, prof. B. Neverauskas, prof. A. Sakalas,
prof. A. Savanevičienė, prof. Ž. Simanavičienė, prof. V. Snieška,
prof. G. Startienė, prof. L. Valančienė, prof. A. Vasiliauskaitė,
prof. R. Virvilaitė, doc. J. Bruneckienė, doc. L. Dagilienė,
doc. K. Duoba, doc. E. Katiliūtė, doc. R. Krušinskas, doc. P. Milius,
doc. A. Rūtelionė, doc. L. Šliburytė, doc. S. Vaitkevičius ir
lekt. G. Dapkus.
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Efektyvus finansų valdymas
Fakulteto pajamos sudarė 15,59 mln. Lt.
Jos buvo gaunamos iš įvairių šaltinių, kas
rodo pakankamai diversifikuotą pajamų
struktūrą: valstybės biudžeto asignavimai
sudarė 45,3 proc., valstybės nefinansuojamų
studijų lėšos – 46,3 proc., ES struktūrinių
fondų remiamų projektų, tarptautinių mokslo
ir studijų projektų lėšos – 8 proc. Palyginti
su 2010 m., bendrosios pajamos sumažėjo
7,4 proc. Tai buvo sąlygota sumažėjusių
valstybės biudžeto asignavimų (6,2 proc.)
ir valstybės nefinansuojamų studijų lėšų
(14,4 proc.). Tačiau teigiama tendencija yra ta,
jog 44 proc. išaugo fakulteto lėšos, gautos iš
mokslinio-pedagoginio personalo vykdomų
tarptautinių mokslo ir studijų projektų.

04
Ekonomikos ir
vadybos fakultetas

0402
Vadybos katedra

0405
Įmonių ekonomikos
katedra

0407
Marketingo
katedra

Valstybės biudžeto asignavimai

6949,4

0

0

0

Kitos tikslinės valstybės biudžeto lėšos

0

7,3

19,0

0

ES struktūrinių fondų remiamų projektų

343,2

0

0

0

Tarptautinių mokslo projektų

0

0

139,7

63,7

Tarptautinių studijų projektų

0

62,6

0

245,5

Technologinių ir kitų paslaugų

27,0

0

0

0

Studijų (valstybės nefinansuojamų)

7215,0

0

0

0

Kvalifikacijos kėlimo

33,9

0

0

0

Gautos lėšos, tūkst. Lt
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Fakulteto gautos (po
atskaitymų bendroms
universiteto reikmėms) valstybės
nefinansuojamų studijų lėšos
panaudotos didžiausią dalį skiriant
darbo užmokesčiui (su atskaitymais
soc. draudimui) – 59,8 proc.,
išlaidos studijų infrastruktūrai
palaikyti sudarė 12,2 proc.,
komandiruočių išlaidos – 7,3 proc.,
veiklos išlaidos – 5,3 proc.

0408
Kokybės vadybos
katedra

0409
Ekonomikos ir
tarptautinės prekybos
katedra

0421
Personalo
ugdymo centras

0424
Elektroninio
verslo tyrimų
centras

Iš viso 2011

0

0

0

0

6949,4

0

0

0

93,1

119,4

0

0

0

0

343,2

0

0

0

232,3

435,7

9,9

17,3

130,7

0

466,0

0

0

0

0

27,0

0

0

0

0

7215,0

0

0

0

0

33,9
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Ryšiai su visuomene ir
bendradarbiavimas
Fakulteto bendruomenė palaiko ryšius
su socialiniais partneriais: bendradarbiaujant
su verslo įmonėmis organizuotos 35 verslo
atstovų paskaitos pirmosios ir antrosios
pakopos studentams, rengiant bendrus
projektus ir studijas, dalyvaujant apskritojo
stalo diskusijose ir forumuose bendradarbiauta
su Kauno pramonės, prekybos ir amatų
rūmais (doc. A. Rūtelionė), Kauno miesto
savivaldybe (prof. J. Banytė, prof. R. Virvilaitė,
prof. Ž. Simanavičienė, doc. J. Bruneckienė).
Parengtas dėstytojų ekspertų sąrašas,
kuris buvo išplatintas visuomenės informavimo
priemonėms. Sąraše nurodyti dėstytojai

Eglutės žaisliukų gamyba
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ekspertai, kurie gali teikti komentarus
žiniasklaidos atstovams įvairiais ekonominiais
ir vadybos klausimais – pasaulio rinkų
ekonomikos, finansų rinkos, asmeninių finansų
valdymo, žinių vadybos, besimokančios
organizacijos formavimo, žmogiškųjų išteklių
vadybos, valdymo sprendimų ir kt.
Fakulteto dėstytojai (doc. K. Duoba,
prof. A. Guzavičius, prof. V. Kumpikaitė,
doc. R. Krušinskas, lekt. E. Račickas,
doc. J. Vasauskaitė) įsitraukė į Lino Kleizos
jaunimo ugdymo centro organizuojamą
projektą, kuris pradėtas įgyvendinti 2011 m.
pabaigoje. Vykdant šį projektą bus skaitomos

paskaitos vaikų globos namų auklėtiniams,
organizuojami verslo žaidimai.
Fakulteto bendruomenė – studentai,
dėstytojai ir administracija – kartu su Kauno
miesto savivaldybe, L. Kleizos labdaros ir
paramos fondu įgyvendino eglutės papuošimo
Laisvės alėjoje prie fakulteto projektą. Šiuo
renginiu bendram darbui susivienijo ne tik
fakulteto bendruomenė, bet buvo įtrauktos ir
socialiai jautrios visuomenės grupės – Kauno
savivaldybės, „Atžalyno“ vaikų globos namų ir
Vilkijos vaikų globos namų auklėtiniai.

Apie fakulteto vykdomus
projektus, studijų programas,
organizuojamus konkursus ir kitas
veiklas visuomenė buvo informuojama
publikuojant straipsnius dienraščiuose
„Kauno diena“, „Verslo žinios“,
„Valstiečių laikraštis“, naujienų
portaluose Delfi.lt,
Lietuvos žinios.lt, 15 min.lt,
Kaunoaleja.lt, fakulteto internetiniame
(http://ekonomika.evf.ktu.lt/)
ir „Facebook“
(http://www.facebook.com/KTUekonomika)

tinklalapiuose, reguliariai rengiant
pranešimus žiniasklaidai.

Akimirka iš eglutės puošimo
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Poveikis regionui ir šalies
raidai
Išplėtotas formaliojo švietimo tinklas
regionuose įgalina mažinti jų atskirtį
rengiant juose kvalifikuotus ekonomikos ir
vadybos specialistus. Bendradarbiaujant su
Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės ir Utenos
kolegijomis organizuojamos papildomosios
studijos kolegijas baigusiems absolventams,
šiuose regionuose vykdomos bakalauro ir
magistrantūros studijos. Regionuose 2011 m.
papildomąsias studijas baigė daugiau kaip
163 kolegijų absolventai, ekonomikos ir
vadybos studijas sėkmingai baigė 35 bakalaurai
ir 93 magistrai.

Fakulteto moksliniopedagoginio personalo žinios,
sprendžiant ne tik šalies,
bet ir europines problemas,
panaudojamos darbuotojams
dalyvaujant įvairių institucijų
ir organizacijų – Kauno miesto
savivaldybės, Lietuvos mokslo
tarybos, Lietuvos studijų kokybės
vertinimo centro, Lietuvos
kokybės vadybos asociacijos,
Lietuvos jaunųjų mokslininkų
sąjungos, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos, Europos
socialinio fondo agentūros,
Europos Komisijos, Europos
apskaitos asociacijos, Europos
metodologų asociacijos –
veiklose.
Turimas stiprus žmogiškųjų
išteklių potencialas savo
kompetencijas ir gebėjimus
panaudoja teikdamas
neformaliojo švietimo paslaugas:
fakulteto dėstytojų vedamus
kursus baigė 129 klausytojai.

48 5. Fakulteto veiklos užtikrinimas

Strateginės įžvalgos
•

Stiprinti personalo kompetencijas ir
gebėjimus, skatinti dėstytojų judumą
pasitelkiant tarptautines dėstytojų mainų
programas ir panaudojant tarptautinių
stažuočių galimybes.

•

Finansų srityje ir toliau siekti pajamų
šaltinių diversifikavimo didinant iš mokslo
projektų gaunamų lėšų dalį.

•

Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų,
šviečiamųjų veiklų, darnios plėtros
iniciatyvų koordinavimą tinkamiau
panaudojant mokslinio-pedagoginio
personalo potencialą.
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6

V.F.S.A. nariai

Fakulteto akademinė
aplinka ir infrastruktūra
Infrastruktūros gerinimas ir
informacinių technologijų plėtra
Fakulteto infrastruktūrai gerinti ir materialinei
bazei atnaujinti 2011 m. skirta daugiau kaip
260 tūkst. Lt.
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Katedrų mokslinio-pedagoginio
personalo reikmėms 2011 m. įsigyta
14 stacionariųjų kompiuterių,
8 nešiojamieji kompiuteriai, 3 multimedijos
projektoriai, 6 spausdintuvai ir skeneriai.
2 auditorijose naujai sumontuota
moderni paskaitų dėstymo įranga, visose
auditorijose prie dėstyti skirtų asmeninių
kompiuterių prijungtos audiokolonėlės,
2 kompiuterinėse laboratorijose ir
4 auditorijose pakeista kompiuterinė įranga.
Tad šiuo metu visos fakulteto auditorijos
ir 4 kompiuterinės laboratorijos visiškai
aprūpintos modernia paskaitų dėstymo
įranga. 2011 m. pratęsta 1 licencija (30 darbo
vietų) kompiuterinei laboratorinių darbų
programai EViews 7, 25 kompiuterinės
laboratorijos darbo vietose įdiegtas SPSS
programinis paketas. Sukurta probleminio
mokymo, integruojant ekonominius,
vadybinius ir inžinerinius sprendimus, bazė,
grįsta šiuolaikine verslo valdymo sistema
(MS Dynamics AX ir satelitiniais-funkciniais
paketais). Laisvu nuo užsiėmimų laiku
studentai laboratorijose turi galimybę
ruoštis papildomai ar vykdyti mokslinius
tiriamuosius darbus.

Vasaros atostogų metu
suremontuotos 3 auditorijos,
1 kompiuterinė laboratorija,
4 dėstytojų kabinetai, atnaujinta
visų esamų asmeninių
kompiuterių programinė įranga.
Fakulteto bibliotekoje
įrengtas laidinis (prijungti
stacionarūs asmeniniai
kompiuteriai) ir bevielis
interneto ryšys, taip pat
interneto prieiga prie kitų
bibliotekų duomenų bazių.
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Studentų kultūros, sporto ir
viešoji veikla
Vasario 22 d. vyko studentų forumas,
kuriame studentai galėjo išsakyti savo mintis ir
pasiūlymus visais su studijomis ir Universitetu
susijusiais klausimais.
Kovo mėn. 21–25 d. fakultete vyko jau
tradiciniu tapęs seminarų ciklas „Veik. Valdyk.
Vadovauk“. Seminarų tikslas – suteikti žinių,
kaip būti patraukliam darbdaviui, kaip su
juo kalbėti ar kaip įkurti nuosavą verslą ir su
kokiomis problemomis dažniausiai susiduria
naujokai. Seminarus vedė žinomi Lietuvos
verslo atstovai.

Eglučių sodinimas Dubravos urėdijoje
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2011 m. balandžio 22 d. fakulteto
studentų atstovybės V.F.S.A iniciatyva
suorganizuota išvyka į Dubravos
eksperimentinę-mokomąją urėdiją. Bendromis
studentų ir fakulteto darbuotojų pastangomis
buvo pasodinta apie 1000 eglučių.
Rugsėjo mėn. pradžioje surengtos
ekskursijos pirmakursiams, atvykusiems iš
kitų miestų. Ekskursijų metu pirmakursiai
supažindinti su Kauno miestu, studentų
miesteliu, kitomis studentų pamėgtomis
vietomis.

Spalio mėn. 10–17 d. Kauno viešbutyje
„Metropolis“ vyko JTBA programos
„Veiklus jaunimas“ tarptautinis projektas
The Challenge of Youth unemployment (projekto
organizatorė studentė D. Zaviliauskaitė).
Pagrindinė projekto tema – verslas, jo
planavimas, idėjos kūrimas. Projekte dalyvavo
24 aktyvūs jaunuoliai iš 6 skirtingų šalių.
Spalio mėn. studentų atstovybė V.F.S.A rengė
pirmo kursų seniūnų seminarus, kurių metu
buvo nagrinėjamos motyvavimo ir informacijos
paieškos temos.

Bendradarbiaujant fakulteto studentų
atstovybei ir fakulteto administracijai
lapkričio mėn. įvyko jau tradiciniu tampantis
studentų ir dėstytojų žaidimų vakaras.
Gruodžio mėn. fakulteto studentai,
bendradarbiaudami su Kauno miesto
savivaldybe, Lino Kleizos labdaros ir paramos
fondu, „Atžalyno“, Panemunės, Vilkijos vaikų
namais, fakulteto administracija, dėstytojais,
kitų fakultetų studentais ir verslo sektoriumi,
papuošė eglutę Laisvės alėjoje.
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Studentai labai aktyvūs buvo ne tik
viešojoje, kultūros, bet ir sporto veikloje.
2011 m. surengtas jau tradiciniu tapęs
kasmetinis studentų 3*3 krepšinio turnyras
„Dekanės taurė“. Fakulteto studentų krepšinio
komanda dalyvavo tradiciniame KTU krepšinio
turnyre „Rektoriaus taurė 2011“.
30 mūsų fakulteto studentų 2011 m.
pasižymėjo įvairiose sporto šakose Lietuvos
ir tarptautiniu mastu. Geriausių 2011 m. KTU
sportininkų dešimtuke yra 5 mūsų fakulteto
studentai: 4 pozicija atiteko Edgarui Stanioniui
(krepšinis – Pasaulio universiados 3 vietos
laimėtojas, LSKL čempionato

2 vietos laimėtojas), 5 pozicija – Matui Sapiegai
(krepšinis – Pasaulio universiados
3 vietos laimėtojas, LSKL čempionato 2 vietos
laimėtojas), 6 pozicija – Agnei Šerkšnienei
(lengvoji atletika – SELL žaidynių nugalėtoja,
Lietuvos čempionato nugalėtoja ir prizininkė,
Europos komandų čempionato prizininkė),
8 pozicija – Kęstučiui Navickui (badmintonas –
Lietuvos čempionato ir tarptautinio Lietuvos
turnyro nugalėtojas, Pasaulio universiados
dalyvis), 9 pozicija – Aldui Lukošaičiui (graikųromėnų imtynės – SELL žaidynių ir Lietuvos
čempionatų nugalėtojas, tarptautinio turnyro
Prancūzijoje prizininkas).

Studentų krepšinio turnyro „Dekanės taurė 2011“ varžybų momentas
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Strateginės įžvalgos
•

Palaikyti ir stiprinti IRT galimybių panaudojimą
e. mokymosi ir e. mokymo srityse diegiant
pažangias informacines technologijas,
demonstracinę įrangą ir programinius paketus.

•

Stiprinti probleminio mokymo infrastruktūrą,
įrengiant grupiniam darbui tinkamas auditorijas,
palaikant ir atnaujinant moksliniams tyrimams
reikalingą programinę įrangą.

•

Skatinti studentų, dėstytojų ir fakulteto
administracijos bendrą kultūros ir viešąją veiklą.

Fakulteto veiklos ataskaitą rengė:
G. Startienė (dekanė),
J. Stravinskienė (prodekanė),
K. Duoba (prodekanas), E. Gimžauskienė
(prodekanė), A. Taraškevičius
(prodekanas), L. Valančienė (Apskaitos
katedros vedėja), V. Snieška (Ekonomikos
ir tarptautinės katedros vedėjas),
R. Krušinskas (Finansų katedros vedėjas),
Ž. Simanavičienė (Įmonių ekonomikos
katedros vedėja), B. Neverauskas
(Kokybės vadybos katedros vedėjas),
J. Banytė (Marketingo katedros vedėja),
A. Savanevičienė (Vadybos katedros
vedėja).
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