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Dekano žodis
Praėjusiais metais Universitete daugelyje
studijų ir mokslo sričių įvyko nemaža pokyčių,
paskelbta ilgalaikė Universiteto strategija,
vyko vadybos ir prognozavimo mokymai,
seminarai, konferencijos. Visa tai sudarė
gana dinamišką foną įprastiems fakulteto
darbams: studijų procesui, studentų socialinių
problemų sprendimui, personalo klausimams
ir pan. Fakulteto raidai daug įtakos turėjo
sunkiai nuspėjamas naujų studentų priėmimas.
Džiugu, kad sulaukėme aktyvaus domėjimosi
mūsų siūlomomis studijomis. Daugelio
dėmesį patraukė nauja bakalauro studijų
programa Medijų filosofija. Į fakultetą atėjo
kur kas labiau motyvuoti studentai. Šiuo metu
turėdami 304 studentus galime teigti, kad
fakultetas gyvena intensyvų, pilnavertį bei vis
dinamiškesnį gyvenimą – 2011 metais išleidome
daugiau absolventų nei 2010 metais (95/90 ir
22/17 pirmos bei antros pakopų atitinkamai).
Studentų skaičiaus tendencija susijusi su
bendra demografine padėtimi ir nesibaigiančia
intensyvia emigracija.

Pastebimai atjaunėjęs fakulteto
pedagoginis personalas 2011 metais aktyviai
dalyvavo mokslinėje veikloje, buvo toliau
dirbama vykdant mokslo projektus, leidžiamos
mokomosios knygos, vadovėliai. Fakultetas
šioje srityje nenusileidžia kitiems fakultetams,
turintiems gerokai didesnį mokslinį potencialą.
Uždirbtos lėšos leido atnaujinti metodinio
kabineto biblioteką, mokslinę įrangą, dažniau
išvykti į komandiruotes.
Akivaizdu, kad akademinės
bendruomenės laukia labai įdomus klasikinio
ir modernaus universiteto suderinamumo
laikotarpis, kuriame Humanitarinių mokslų
fakultetas turėtų stoti į esminių, pamatinių
akademinių vertybių apsaugos ir darnios
plėtros vykdytojų poziciją. Visų Humanitarinių
mokslų fakulteto Universitete dėstomų
dalykų – gimtosios kalbos, filosofijos,
užsienio kalbos – indėlis yra reikšmingas,
o užsienio kalbų mokymasis / mokėjimas
labiausiai vertintinas, nes padeda suprasti
kitas kultūras ir pasirengti profesinei veiklai
tarptautinio verslo įmonėse, leidžia laisvai
komunikuoti, yra ypač svarbus verslo aplinkoje
konkurencingumo požiūriu.
Fakultete išradingai ir intensyviai dirbo
gražias tradicijas turintys prancūzų ir vokiečių
kultūros centrai, be trikdžių veikė KTU
radijas „Gaudeamus“, vyko gražios HUMSA
parengtos akcijos ir renginiai, bylojantys apie
organizatorių atsakomybę, bendrą laikmečio
pajautą ir pastangas šiuose rūmuose išlaikyti
aukštą akademinės kultūros lygį.

Dekanas Giedrius Kuprevičius
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Svarbiausi
2011 metų įvykiai
•

Pradėta vykdyti nauja pirmosios pakopos
studijų programa Medijų filosofija.

•

Kartu su Statybos ir architektūros
fakultetu įgyta teisė vykdyti trečiosios
pakopos menotyros krypties studijas;

•

Laimėta viena iš trijų Lietuvoje
humanitariniams mokslams (menotyrai)
skirtų visuotinės dotacijos vietų
(prof. Rytis Ambrazevičius);

2. Svarbiausi 2011 metų įvykiai

•

•

Laimėtas LMT mokslininkų grupių
programos projektas, skirtas
tarpdalykiniams tyrimams, – „Statistiniai
Lietuvos profesionaliosios muzikos
tyrimai“;

•

Suorganizuotos tradicinės studentų
mokslinės konferencijos „Mokslas ir
naujovės“ ir „Po idėjų pasaulį“;

•

Vyko kasmetinė studentų „Vertimo
savaitė“ ;

Suorganizuotos mokslo konferencijos:
tarptautinė „Muzika ir technologijos“,
respublikinės: „Šiuolaikinio diskurso
analizė ir vertimas“ bei „Kultūra ir
medijos“,„Filosofija ir maištas“;

•

Frankofonijos mėnesio renginių metu
fakultete lankėsi Belgijos ambasadorius
Christian Verdonck, Prancūzijos
ambasadorius François Laumonier
ir Vokietijos ambasadorius
Hans Peter Annen.
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Studijuojančiųjų
kompetencijos ugdymas ir
studijų kokybės gerinimas
Fakultete 2011 metais vykdytos 4
pirmosios pakopos ir 2 antrosios pakopos
studijų programos. Visos fakulteto studijų
programos yra tarpdalykinės ar net
tarpsritinės, jose technologijos studijų
objektu tapusios iš humanitarinių mokslų
perspektyvos. Vienos iš jų – pirmosios
pakopos studijų programos Medijų
filosofija – priėmimas vykdytas pirmą
kartą.
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Fakultete vykdomos šios studijų programos:
Eil.
Nr.

Pirmosios pakopos studijų
programos

Antrosios pakopos studijų programos

1

Technikos kalbos vertimas

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

2

Kompiuterinė lingvistika

-

3

Muzikos technologijos

-

4

Medijų filosofija

Medijų filosofija

Universiteto studentams parengtos
Dalykinės kalbos gretutinės studijos.
Bendradarbiaujant su Europos institutu
parengta bendra pirmosios pakopos studijų
programa Europos studijos.
Lietuvos studijų rinkoje fakultete
vykdomų programų unikalumas stojančiųjų
buvo pastebėtas, todėl priėmimo rezultatus
būtų galima vertinti patenkinamai. Geriausi
priėmimo rezultatai pasiekti derinant tiek
tradicinius (vizitai į mokyklas, dalyvavimas
studijų mugėse, reklama žurnaluose „Kuo
būti?“ ir „ Kur stoti?“), tiek į elektroninę erdvę
orientuotus rinkodaros veiksmus. Tai padėjo
sėkmingai konkuruoti su kitomis Lietuvos
aukštosiomis mokyklomis. Sakykim, kalbant
apie filosofijos krypties studijas, fakulteto dalis
sudaro apie 25 % Lietuvos rinkos. O į vieną
brangiausių Lietuvoje menų studijų programą
Muzikos technologijos buvo sulaukta apie
40–60 norinčiųjų studijuoti (laikančių stojamąjį
egzaminą). Tai rodo, kad programa populiari.
Stojimo rezultatai į Muzikos technologijas
2011 metais buvo 20 % geresni nei 2010 metais
(priimta 10 VF studentų).
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2011 metų rugsėjo mėnesį studijas
Humanitarinių mokslų fakultete pradėjo 88
(49 valstybės finansuojamose vietose)
pirmosios pakopos ir 15 (13 valstybės
finansuojamose vietose) antrosios pakopos
pirmakursių. Lyginant su 2010 metų

Studijų pakopa

priėmimu, į pirmosios pakopos studijas
įstojo 43 % studentų daugiau, o į antrosios
pakopos studijas – 13 % daugiau. Lentelėje
pateikti 2011 metais fakultete studijavusių
visų programų ir studijų pakopų studentų ir
absolventų skaičiai.

Priimta
Iš viso

Absolventai

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos
14

I pakopa

88

74

II pakopa

15

15

Ištęstinių ir nuolatinių studijų santykis – 0,157
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88
22

Studijų rodikliai
Tobulinti fakultete studijų programas
padeda Universiteto studijų kokybės
užtikrinimo sistema (studentų apklausos,
administracijos ir studentų apvalieji
diskusijų stalai ir pan.), taip pat absolventų
patirtis įsidarbinant bei socialinių partnerių
dalyvavimas tiek kuriant programų turinį, tiek
vertinant studijų rezultatus. Studijų programų
dalykai parengti orientuojantis į probleminio
mokymo bei kūrybiškumo kriterijus vertinant
studijų rezultatus bei motyvuojant studentus
mokytis. Dėstytojai įvairiems dalykams dėstyti
aktyviai taiko informacines technologijas,
kuria virtualias klases, nuotolinio mokymo
programas.

Studijų rodikliai
Pirmosios
pakopos studijos

Antrosios
pakopos studijos

Studentų skaičius

304

Studentų nubyrėjimas (proc).

20

Studijų programų skaičius

4

Atnaujintų programų skaičius

0

Absolventų skaičius

88

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

0

Studentų skaičius

31

Studentų nubyrėjimas (proc).

12

Studijų programų skaičius

2

Atnaujintų programų skaičius

0

Absolventų skaičius

22

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

0
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Studijuojantieji aprūpinti naujausia
visų fakulteto studijų programų studijoms
reikalinga literatūra ir įranga. Pirmosios
pakopos programos Technikos kalbos
vertimas studentai gali mokytis naudodamiesi
„Trados“ vertėjams skirta programine įranga,
naudojama visose ES institucijose. Muzikos
technologijų programos studentai turi unikalią
galimybę ugdyti praktinius įgūdžius Kauno
miesto muzikiniuose renginiuose (pvz.,
Kauno filharmonijoje bei Muzikiniame teatre),
fakulteto įrašų studijoje ar specializuotoje
kompiuterinėje klasėje.
Studijuojančiųjų įgūdžius įtvirtina ir jau
tradiciniais tapę renginiai (pvz., kasmetinė
„Vertimo savaitė“), kuriuose studentai gali
tobulinti studijose įgytus įgūdžius. Fakulteto
studentų vertėjų kompetencijos ugdomos
ir kviečiantis įvairių sričių specialistus iš ES
valdžios institucijų vertimo departamentų.

Siekiant studijų kokybės fakulteto
studijų programos tobulinamos pagal
tarptautinius standartus – praėjusiais metais
buvo pateikta paraiška dėl antrosios pakopos
studijų programos Technikos kalbos vertimas ir
lokalizacija pripažinimo atitinkančia „European
Master of Translation“ reikalavimus.
Studijų programos tobulinamos ir
atsižvelgiant į absolventų įsidarbinamumo
duomenis, gaunamus iš nuolat vykdomo
absolventų įsidarbinamumo monitoringo.
Fakulteto absolventų įsidarbinamumo
tendencijos rodo, jog daugiau nei pusė
absolventų įsidarbina pagal specialybę, apie
25 % studijuoja antrosios pakopos studijose.
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Ekonominio sunkmečio
sąlygomis teko atsisakyti
kai kurių studijų programų
specializacijų (vaizdo technologijų
specializacijos Muzikos technologijų
programoje), atsisakyta gretutinių
informacinių technologijų studijų
prie Kompiuterinės lingvistikos
programos.
Nuolat tobulinama fakultete
vykdomų studijų programų
infrastruktūra, sistemingai
diegiami e. mokymosi elementai.
Be centralizuotai vykdomo studijų
literatūros pirkimo, iš fakulteto
biudžeto kasmet skiriama apie
2000 Lt naujausiai studijų literatūrai
įsigyti.
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Fakultete nuolat vykdomas neformalusis švietimas
Neformaliojo švietimo rodikliai
Neformalaus
švietimo
studijos

Kursų skaičius

2

Kursų baigimo pažymėjimus
gavusių skaičius

35

Užsienio kalbų centras organizuoja
užsienio kalbų kursus Universiteto ir miesto
bendruomenėms, o fakultete esantis Robero
Šumano centras 2011 metais suorganizavo
apie 40 viešų renginių. Svarbiausias jų –
„Frankofonijos mėnuo“. Robero Šumano
centre ir KTU Humanitarinių mokslų fakultete

viešėjęs Belgijos ambasadorius Christian
Verdonck skaitė paskaitą „Jungtinės Europos
Valstijos – besivienijančios Europos link“.
Prancūzijos ambasadorius François Laumonier
ir Vokietijos ambasadorius Hans Peter Annen
kalbėjo tema „Prancūzijos ir Vokietijos
susitaikymas. Europos statyba“. Pranešimą
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apie Lietuvos vietą Europos Sąjungoje skaitė
Lietuvos garbės ambasadorius Prancūzijoje
Ričardas Bačkis. 2011 metais Robero Šumano
centre lektoriai iš Lietuvos ir Prancūzijos savo
pranešimuose nagrinėjo įvairius klausimus
iš Prancūzijos literatūros, meno, istorijos,
politikos sričių.
Fakultete veikiantis Vokiečių
informacinis centras suorganizavo arba
prisidėjo organizuojant 15 renginių. Surengti
du kvalifikacijos kėlimo seminarai aukštųjų
mokyklų ir kolegijų dėstytojams. Seminarą
„Profesinė vokiečių kalba: nauji vadovėliai ir
metodai“ (Deutsch für den Beruf: Zur Arbeit
mit neuesten Lehrwerken) vedė referentė
Andrea Lemm iš Vokietijos, Lipės apskrities
(Volkshochschule Lippe-Ost (VHS)). Antrasis
seminaras – „Pasiruošimas Goethe‘s instituto
egzaminui B2“ surengtas kartu su Goethe‘s
institutu Vilniuje. Fakultete taip pat įvyko
susitikimas su Goethe‘s instituto Vilniuje
vadove Johanna Keller, kuri supažindino su
instituto veikla Lietuvoje ir vokiečių kalbos
perspektyvomis.
Vokiečių informacinis centras
bendradarbiauja su Kauno viešosios
bibliotekos Vokiškų ir šveicariškų leidinių
skaitykla, su kuria organizuoja daug bendrų
renginių, iš kurių ryškiausias – susitikimas
su žurnaliste Judith Lewonig ir jos knygos
„Šveicarų pėdsakai Lietuvoje“ pristatymas.
Užsienio kalbų centro ir KTU Tarptautinių
ryšių skyriaus iniciatyva įvyko DAAD Vokietijos
akademinių mainų tarnybos tradicinis
informacinis renginys, kuriame studentams ir
jauniems mokslininkams suteikta informacijos
apie studijų ir tyrimų galimybes Vokietijoje.
Fakultete vyko kelios tradicinės studentų
konferencijos, sulaukusios visų Lietuvos
aukštųjų mokyklų studentų susidomėjimo:
filosofijai skirta konferencija „Po idėjų
pasaulį“, LSMU ir KTU Humanitarinių mokslų

fakulteto vertėjų konferencija, skirta
Holokausto metams Lietuvoje pažymėti,
Užsienio kalbų centro organizuojama studentų
konferencija užsienio kalbomis „Mokslas ir
naujovės“.

2011 metais pasirašytos
dvišalės Erasmus mainų
sutartys su Universidad de
Murcia (Ispanija) ir Universite
Paris 8 Vincennes - Saint - Denis
(Prancūzija). Pagal dvišales
bei Erasmus sutartis fakultete
studijavo 5 studentai iš Pietų
Korėjos, Ispanijos.
Siekiant didesnės
informacijos apie fakultetą
sklaidos organizuoti kasmetiniai
intensyvūs Erasmus lietuvių
kalbos ir kultūros žiemos kursai.
Sprendžiant iš mainų
studentų atsiliepimų,
fakulteto studijų programos
galėtų būti konkurencingos
tarptautinėje studijų rinkoje,
tačiau tam reikia tinkamos
rinkodaros. Tarptautinė studijų
rinkodara turėtų būti vykdoma
Universiteto mastu.
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Strateginės įžvalgos
Apibendrinant fakulteto studijų
procesus, galima teigti, kad Universitetui vis
labiau orientuojantis į tarptautines rinkas
Humanitarinių mokslų fakultetas būtų
naudingas pirmiausia kaip pajėgus pasiūlyti
kokybiškas studijas užsienio kalbomis. Kita
vertus, kaip rodo pasaulinės tendencijos,
kultūra yra ypač palanki terpė šiuolaikiniam,
į paslaugas ir nuolatinį kvalifikacijos
kėlimą orientuotam verslui. Tokios studijų
programos kaip Muzikos technologijos,
Technikos kalbos vertimas ar Medijų filosofija
kaip tik ir yra skirtos šiems universiteto
strategijos tikslams įgyvendinti.
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Žinių ir technologijų
kūrimas bei perdavimas
Praėjusiais metais fakulteto dėstytojai
apsigynė dvi daktaro disertacijas. Iki praeitų
metų fakultetas neturėjo trečiosios pakopos
studijų, visi fakultete dirbantys doktorantai
priklausė kitiems universitetams ar kitiems
KTU fakultetams. Tačiau 2011 metais
fakultetas kartu su Statybos ir architektūros
fakultetu įgijo teisę vykdyti menotyros
doktorantūros studijas. Šioje doktorantūroje,
sudarytoje iš dviejų šakų – architektūros
ir tarpdalykinės muzikologijos – esame
unikalūs, nes nuo šiol vieninteliai Lietuvoje
teikiame muzikologijos daktaro laipsnį.
2011 metais į šią doktoratūrą buvo priimtas
pirmasis doktorantas.
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2011 metais fakultete buvo plėtojami
dviejų krypčių mokslo tyrimai – fundamentalieji
ir taikomieji.
Fundamentalieji tyrimai atitiko
Universitete patvirtintas mokslinių tyrimų
temas „Kalba ir menas žinių visuomenėje“
bei „Technologijų ir medijų filosofija“. Šių
tyrimų rezultatai integruoti į vykdomas studijų
programas, skelbti tiek lietuvių, tiek užsienio
kalbomis.
Didžiausios taikomųjų tyrimų apimtys
pasiektos archeologijos kryptyje, šiuo metu
labai paklausioje tiek tarp savivaldos, tiek
privačiame versle. Pabrėžtinas tokių užsakymų
stabilumas – jau 6 metai iš eilės fakulteto
MTEP sutarčių su verslu ir savivalda apimtys
siekia apie 150 000 Lt.
Laimėta viena iš trijų Lietuvoje
humanitariniams mokslams (menotyrai)
skirtų visuotinės dotacijos vietų (prof. Rytis
Ambrazevičius). Laimėtas labai reikšmingas
LMT mokslininkų grupių programos projektas,
skirtas tarpdalykiniams tyrimams – „Statistiniai
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Lietuvos profesionaliosios muzikos tyrimai“.
Šiam projektui vykdyti suformuota komanda
iš KTU matematikų ir menotyrininkų. Taip
pat nuolatos laimimos fakulteto pedagogų
paraiškos vadovauti studentų mokslinei
praktikai. Parengtos kelios naujos paraiškos
jau sulaukė teigiamo įvertinimo ir patvirtintos
vykdyti 2012 metais.
Toks fundamentaliujų ir taikomųjų,
į verslą orientuotų tyrimų balansas yra
didžiausias fakulteto laimėjimas, leidžiantis
studijas bei mokslinius tyrimus susieti su
Lietuvos bei užsienio užsakovų poreikiais.
Vykdomi taikomieji tyrimai (ypač
Marvelės kapinyno tyrinėjimai) apibendrinami
ir monografijose (skelbtose užsienio
kalba), kurios sulaukia susidomėjimo visoje
Rytų ir Vidurio Europoje, pripažįstama
kompetencija archeologijos tyrimų srityje.
Neretai užsienio šalių (Lenkijos, Vokietijos,
Švedijos) universitetai siunčia į fakultetą savo
mokslininkus konsultuotis šiais klausimais.
Minėtos publikacijos taip pat padeda užsienio

ISSN 1648–2824
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19

2011

kompanijoms, vykdančioms savo veiklą
Lietuvoje, apsispręsti renkantis partnerius
archeologiniams tyrimams.
Reikšminga fakultete ir lingvistinių
tyrinėjimų tradicija. Šios krypties mokslinės
veiklos imperatyvas – bendrinės ir specialiosios
kalbos tyrimai juos siejant su šiuolaikinėmis
vertimo mokslo, terminologijos, dalykinės
ir kontrastinės lingvistikos paradigmomis,
kalbos funkcionavimo įvairiuose
diskursuose – visų pirma moksliniame,
viešajame ir elektroniniame – lingvistiniais ir
ekstralingvistiniais veiksniais, tarpkultūrinės
komunikacijos įžvalgomis. Vykdomų tyrimų
tarpdisciplininį pobūdį sąlygoja technikos
mokslų ir kalbos, kalbos ir technologijų
sąveika. Visų lingvistinių mokslinių tyrimų
tikslas – įvairiais aspektais analizuoti
šiuolaikines kalbas.
Fakultete surengtos kelios ypač
reikšmingos konferencijos: organizuotos
tradicinės mokslo konferencijos „Šiuolaikinio
diskurso analizė ir vertimas“ bei „Kultūra

ir medijos“, Paberžėje surengta mokslo
konferencija „Filosofija ir maištas“. 2011
metais surengta labai svarbi ir reikšminga
tolesnei muzikos technologijų studijų ir
tyrinėjimų raidai tarptautinė konferencija
„Muzika ir technologijos“. Daugiau nei pusė
konferencijos dalyvių buvo iš užsienio (JAV,
Tailando, Italijos, Jungtinės Karalystės).
Praėjusiais metais toliau sėkmingai buvo
plėtojama mokslo žurnalo „Kalbų studijos /
Studies about languages“ leidyba. Nuo 2001
metų leidžiamas žurnalas jau yra įtrauktas
į MLA (Modern Language Association),
CEEOL (Central and Eastern European Online
Library), URLICHS WEB, „IndexCopernicus“,
„JournalSeek“, DOAJ ir „ERA 2012 Journal
List“ duomenų bazes. 2011 metais išleisti du
žurnalo numeriai.
Praėjusiųjų metų fakulteto mokslo
rezultatai, apibendrinant išskirtinius MTEP
pasiekimus ir paskelbtas mokslo publikacijas,
vertintini gerai.
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Mokslo publikacijų rodikliai
(autorių indėlis)

Publikacijų skaičius (indėlis)

1002
Kalbotyros
katedra

1003
Filosofijos ir
kultūrologijos
katedra

1004 Garso ir
vaizdo menų
technologijų
katedra

1030
Užsienio
kalbų
centras

Iš viso
2011

Vadovėlių ir mokomųjų knygų

0

0

0

6

6

Straipsnių „ISI WEB of Science“
leidiniuose, neturinčiuose citavimo
indekso

0

1,00

0

0

1,00

Straipsnių leidiniuose, referuojamuose
kitose tarptautinėse duomenų bazėse

9,50

1,33

2,50

Straipsnių kituose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose

5,00

4,00

3,67
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13,33
4,33

17,00

Strateginės įžvalgos
Fakulteto mokslo veiklos duomenys rodo,
jog reikėtų daugiau dėmesio skirti mokslo
projektų veiklai. Kita vertus, atsižvelgiant į lėšų
skyrimo humanitariniams mokslams principus,
kuriuose akcentuojamas mokslo publikacijų
prioritetas prieš užsakomuosius taikomuosius
tyrimus, būtina orientuotis į dalyvavimą tuose
projektuose, kurių baigiamasis rezultatas
galėtų būti aukščiausio lygio mokslo
publikacijos. Taip pat būtina tiksliau orientuoti
planuojamas publikacijas į fakultete vykdomas
studijų programas. Tikėtina, jog tai padaryti
turėtų padėti naujas mokslo krypčių ir šakų
klasifikatorius, kuriame įtrauktos mokslo
šakos, tiksliau atitinkančios vykdomas studijas
(pvz., medijų filosofijos mokslo šaka.

2011 metų veiklos ataskaita 19

5

Humanitarinių
mokslų fakulteto
veiklos užtikrinimas
2011 metais du fakulteto dėstytojai laimėjo konkursą profesoriaus,
o vienas – docento pareigoms.

Darbuotojų rodikliai
10
Humanitarinių
mokslų fakultetas

1000
Dekanatas

1002
Kalbotyros
katedra

1003
Filosofijos ir
kultūrologijos katedra

Darbuotojų užimtų
etatų /žmonių skaičius

1,5 / 2

1,5 / 1

11 / 11

14,54 / 16

Profesorių

/

/

/

2/2

Docentų

/

/

7/7

5/5

Lektorių

/

/

3/3

4/4

Asistentų

/

/

/

/

Projektų dėstytojų

0

0

0

0

Dėstytojų
valandininkų

/

/

/

0,04 / 1

Mokslo darbuotojų ir
kitų tyrėjų

/

/

/

1/1

Administracijos
darbuotojų

1,5 / 2

/

0/1

0/1

Kitų darbuotojų

/

1,5 / 1

1/1

2,5 / 4
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1004
Garso ir vaizdo menų
technologijų katedra

1020
Kultūros
projektų centras

1021
Vokiečių
informacinis centras

1030
Užsienio
kalbų centras

Iš viso
2011

9,05 / 18

1/1

0,25 / 1

49,45 / 54

88,29 / 100

2,5 / 3

/

/

2/2

6,5 / 7

/

/

/

1/1

13 / 13

1/1

/

/

37,5 / 38

45,5 / 46

0,5 / 1

/

/

1/2

1,5 / 3

0

0

0

0

0

0,54 / 5

/

/

0,45 / 3

1,03 / 9

2,02 / 6

/

/

/

3,02 / 7

0/1

/

/

0/1

1,5 / 6

2,49 / 4

1/1

0,25 / 1

7,5 / 9

16,24 / 21
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Fakulteto dėstytojai kėlė savo
kvalifikaciją įvairuose kursuose, seminaruose,
aktyviai dalyvavo Erasmus mainų programoje.
7 fakulteto dėstytojai buvo išvykę su dėstymo
vizitais į Linčiopingo (Švedija), Barselonos
(Ispanija), Koblenco (Vokietija), Vienos
taikomųjų mokslų (Austrija) universitetus.
Stažuotėse dalyvavo 4 dėstytojai, kėlę
kvalifikaciją Masaryko (Čekija), Londono
universiteto koledže (Jungtinė Karalystė),
Porto (Portugalija), Viurcburgo–Šveinfurto
taikomųjų mokslų (Vokietija) universitetuose
bei Point LLC kompanijoje (Turkija).
Fakulteto dėstytojai kvalifikaciją
kėlė ir kituose Lietuvoje organizuotose
seminaruose bei renginiuose: KTU edukacinės
kompetencijos kursuose „Šiuolaikinio
universiteto mokymo ir mokymosi sistemos“,
prof. H. Pichto vestame terminologijos
seminare Lietuvių kalbos institute, Baltijos
regiono universitetų tinklo BSRUN 6-osiose
dirbtuvėse „Vertimo raštu ir žodžiu kokybė,
vertėjų rengimas“ (Quality and Qualifications
in Translation and Interpreting VI).
Keliant kvalifikaciją svarbu dalyvauti
tarptautiniuose studijų projektuose.
Fakulteto dėstytojai dalyvauja „Mokymosi
visą gyvenimą“ programos Leonardo da Vinči
naujovių perkėlimo projekte „Lang2Tech /
Kalba technikams“. Projektą koordinuoja
Edinburgo universitetas (Jungtinė Karalystė),
projekto partneriai: KTU, ONECO (Ispanija),
Europe-Aries (Italija), Erbek.EU (Vokietija).
Taip pat dalyvaujama Europos Komisijos
inicijuotame projekte ,,Testų kūrimas ES
institucijose siekiančių įsidarbinti vertėjų raštu
ir žodžiu kalbiniams gebėjimams įvertinti“
(Development of Tests for EU Linguists
(translators and interpreters) for all EU
institutions).
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2011 metais fakultete
organizuota daug renginių
Universiteto ir miesto
bendruomenei. Žymiausi jų –
tradiciniai „Frankofonijos“
mėnuo, „Vokiečių kino“
savaitė, užsienio kalbų
mokyklėlė moksleiviams. Taip
pat organizuotas seminaras
kolegijų dėstytojams lituanistams
„Specialybės kalba aukštojoje
mokykloje“, Kėdainių švietimo
centre surengtas seminaras
„Naujausios galimybės paįvairinti
ir palengvinti tradicinį anglų
kalbos mokymą(si) virtualiais
ištekliais“ Kėdainių miesto bei
rajono anglų kalbos mokytojams.
Fakultetas palaiko
glaudžius ryšius su Britų taryba,
Dante Alighieri draugija,
Ispanijos Karalystės ambasada,
Prancūzijos ambasada,
Kembridžo ir Oksfordo
universitetų leidyklų atstovais
Lietuvoje, užsienio universitetais
partneriais.
2011 metais fakulteto
biudžetą sudarė 4064,3 tūkst.
litų, iš jų 615,3 tūkst. litų buvo
gauta ne iš valstybės biudžeto.
Didžiausią paties fakulteto
uždirbtų lėšų dalį sudarė
valstybės nefinansuojamų
studentų įmokos, MTEP
užsakomieji darbai ir ES
struktūrinių fondų remiamų
projektų lėšos.

Gautų lėšų struktūra
Gautos lėšos,
tūkst. Lt

10
Humanitarinių
mokslų
fakultetas

1002
Kalbotyros
katedra

1003
Filosofijos ir
kultūrologijos
katedra

1004
Garso ir
vaizdo menų
technologijų
katedra

1030
Užsienio
kalbų
centras

Iš viso
2011

Valstybės biudžeto
asignavimai

3329,6

0

0

0

0

3329,6

Kitos tikslinės
valstybės biudžeto
lėšos

0

30,0

10,2

79,2

0

119,4

ES struktūrinių fondų
remiamų projektų

74,1

0

0

0

0

74,1

Tarptautinių studijų
projektų

0

25,7

0

0

1,6

27,3

Kitų tarptautinių
projektų

0

0

42,1

0

0

42,1

MTEP darbų
užsakymų

0

0

82,5

0

0

82,5

Technologinių ir kitų
paslaugų

28,7

0

0

0

0

28,7

Studijų (valstybės
nefinansuojamų)

354,2

0

0

0

0

354,2

Kvalifikacijos kėlimo

6,4

0

0

0

0

6,4
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Strateginės įžvalgos
Iš pateiktos informacijos matyti, jog
fakulteto personalo kvalifikacija auga,
gautos lėšos administruojamos gana
efektyviai, fakultetas yra tapęs didžiausių
ES šalių kultūros sklaidos centru Kaune. Vis
dėlto pažymėtina, jog šios trys tendencijos
nepakankamai tarpusavyje susietos į sistemą,
kuri leistų siekti kokybiškai aukštesnių tikslų:
reikia tiksliau apibrėžti kvalifikacijos kėlimo
tikslus ir studijas atitinkančias kryptis bei
tematiką; tai padėtų fakulteto valdomas lėšas
panaudoti tiksliai orientuojantis į pagrindines
studijų ir mokslinės veiklos kryptis; taip pat
reikėtų visapusiškiau išnaudoti fakulteto
reputaciją užsienyje turimoms studijų
programoms bei mokslo veiklai tarptautinti.
Reikėtų skatinti ir dėstytojus aktyviau įsitraukti
į tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti
tarptautiniuose projektuose. Tai padėtų labiau
kelti dėstytojų kvalifikaciją ir atvertų galimybes
uždirbti papildomų lėšų.
Kita svarbi aplinkybė – fakultete esantis
nemažas jaunų dėstytojų, studijuojančių
ar ketinančių studijuoti doktorantūroje,
skaičius. Deja, neturint savo filologijos
ar filosofijos krypčių doktorantūros,
sunku sudaryti galimybes jiems vykdyti
fakulteto mokslo ar studijų programoms
aktualius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose
projektuose. Todėl, kooperuojantis su kitomis
aukštosiomis mokyklomis, būtina siekti tokias
doktorantūros teises įgyti.
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6

Humanitarinių mokslų
fakulteto akademinė
aplinka ir infrastruktūra
Fakultete turimų auditorijų, kompiuterių klasių
ir specializuotos įrangos visiškai pakanka aukštos
kvalifikacijos specialistams rengti. Neturinčias analogų
Kaune sąlygas studijuoti turi Muzikos technologijų
programos studentai, galintys naudotis tiek profesionalia
įrašų studija, tiek specializuota kompiuterių klase, tiek
radijo „Gaudeamus“ infrastruktūra.
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Fakultete studentai turi galimybę
naudotis dviem kompiuterių klasėmis (20
darbo vietų), metodinio kabineto, Robero
Šumano centro, Vokiečių informacinio
centro skaityklomis.
Fakulteto studijų infrastruktūros
plėtrą kiek riboja pastato, kuriame
fakultetas įsikūręs, istorinio paminklo
statusas, neleidžiantis pertvarkyti
erdvių taip, kad jos taptų patogesnės
šiuolaikiniams studentų poreikiams: nėra
rūbinės, valgyklos, poilsio ir neformalių
studijų zonų.
Akademinę fakulteto aplinką
formuoja ne tik nekilnojamoji
infrastruktūra, bet ir fakultete
nusistovėjusios tradicijos, studentų
atstovybės HUMSA veikla. Kaip ir kasmet,
2011 metais HUMSOS iniciatyva buvo
suorganizuota akcija Nemuno krantinėje
„Papuoškime Kauną“, kalėdinė vakaronė.
Fakulteto studentai ir dėstytojai aktyviai
dalyvauja KTU SA organizuojamame
renginyje „Naktų naktis“. Fakulteto
bendruomenę vienija ne tik bendri
darbai, bet ir bendros šventės. Mokslo
metai tradiciškai pabaigiami fakulteto
bendruomenės susibūrimu „Po ąžuolu“
dekano G. Kuprevičiaus namų sode.
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Fakultete veikiančio
Kultūros projektų centro veikla
2011 metais ir toliau buvo
sutelkta į Universiteto radijo
stotį. „Gaudeamus“ sėkmingai
didino klausytojų ir gerbėjų
ratą transliuodamas išskirtinę,
intelektualią muziką. Radijas taip
pat yra puiki vieta studentams
atlikti praktiką – praėjusiais
metais stotyje savo profesinius
įgūdžius tobulino 7 studentai.
Profesionalus požiūris į radijo
stoties veiklą padėjo užmegzti
glaudžius tarptautinius ryšius –
buvo retransliuojamos net 6 kitose
Europos šalyse garsių muzikos
industrijos atstovų kuriamos laidos.
Kadangi radijas „Gaudeamus“
yra užsitikrinęs kokybiško eterio
įvaizdį, jis tampa vis populiaresne
reklamos vieta svarbiausiems šalyje
vykstantiems mokslo, kultūros ir
meno renginiams bei įvykiams.
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Strateginės įžvalgos
•

Turint omenyje, jog fakulteto pastatas
nebuvo statytas orientuojantis į su
švietimu susijusią veiklą, reikėtų
išplėsti erdves, pritaikytas šiuolakiškam
savarankiškam individualiam mokymuisi
ar grupių diskusijoms. Taip pat reikėtų
atnaujinti esamas kompiuterizuotas
studentų darbo vietas metodiniame
kabinete.

•

Ribota, be to, istorinio paveldo statusą
turinti fakulteto erdvė negalės būti
visiškai pertvarkyta pagal studentų ir
dėstytojų poreikius, todėl reikėtų skatinti
dėstytojus ir studentus aktyviau išnaudoti
virtualias mokymosi aplinkas,
mano.ktu.lt sistemos teikiamas
e. mokymosi galimybes.

•

Siekiant labiau skleisti humanitarinę
dvasią Universitete, reikėtų aktyvinti
bendradarbiavimą su kitais Universiteto
fakultetais ir kviesti juos dalyvauti
fakulteto organizuojamuose
kultūriniuose renginiuose.
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