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32011 metų veiklos ataskaita 

Kūno kultūros ir sporto centras – šiuolaikiškas, 
atviras pozityviai kaitai, puoselėjantis kūno kultūros 
ir sporto vertybes, reprezentuojantis Universitetą 
aukštais sportiniais pasiekimais ir besiorientuojantis 
į plačią įvairių fizinio aktyvumo formų pasiūlą 
akademinei bendruomenei. Taigi moderni sporto bazė 
prieinama ir studijuojančiąjam, ir dėstytojui ir ir tyrėjui. 

Centro misija – formuoti atvirą, akademinę 
bendruomenę įkvepiančią, kūrybinę aplinką, jaunimui 
sudaryti tinkamas sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti 
ir išsaugoti sveikatą bei darbingumą, garsinti 
Universiteto vardą šalies ir tarptautiniuose sporto 
renginiuose. Centras, vadovaudamasis Universiteto 
strateginio plano nuostatomis, formuoja ir įgyvendina 
sportiško laisvalaikio praleidimo, sporto ir sveikos 
gyvensenos plėtrą, koordinuoja Kūno kultūros 
katedros veiklą, užtikrina sporto rinktinių pasirengimą 
ir dalyvavimą varžybose – šalyje ir užsienyje tinkamai 
reprezentuoja Universitetą, prižiūri sporto bazes, 
organizuoja vidaus sporto renginius akademinės 
bendruomenės nariams. 

Direktoriaus žodis

Direktorius prof. Vitas Linonis
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2011 m. Kūno kultūros katedra vykdė aštuonis 
studijų modulius pirmosios pakopos studijose: S273B001 
Kūno kultūra 1 ir S273B002 Kūno kultūra 2; vyresnių kursų 
studentams S273B003 Sveikos gyvensenos pagrindai
(4 kreditai), S273B011 Fizinis aktyvumas ir sveikata
(2 kreditai), TRDR0758 Trenerių darbas su KTU sporto 
rinktinėmis; Mechanikos ir mechatronikos fakulteto 
studentams praktika T000B116 Įvadas į sporto inžineriją 
(2 kreditai), B440B100 Sportinių įrenginių ergonomika 
(2 kreditai) ir B440B178 Judesių valdymo metodai ir jų 
taikymas (2 kreditai). 

Studijuojančiųjų 
kompetencijos ugdymas ir 
studijų kokybės gerinimas 
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Studijų moduliai pirmosios pakopos 
studijose S273B001 Kūno kultūra 1 ir S273B002 
Kūno kultūra 2 vykdomi naudojant fizinio 
aktyvumo formas pagal individualius 
studentų pomėgius: atletinė gimnastika, 
aerobika, lengvoji atletika, sportiniai žaidimai 
(krepšinis, futbolas, tinklinis), orientavimosi 
sportas, badmintonas, stalo tenisas ir kt. 
sporto šakos. Vykdoma taikomoji fizinė 
veikla silpnesnės sveikatos studentams, 
atsižvelgiant į individualiuosius gebėjimus ir 
studentų sveikatos būklę. Organizuojamas 
darbas pagal individualias kūno kultūros 
programas. Sistemingai tikrinama studentų 
sveikata rudens ir pavasario semestruose: 
nustatoma studentų sveikatos būklė, fizinis 
išsivystymas, svarbiausių organizmo sistemų 
ir organų funkcinė būklė. Padalinio mokslinės 
veiklos tikslas – tirti motorinės sistemos 
kompleksinės ir dinaminės adaptacijos 
ypatumus priklausomai nuo judesio užduoties, 
juos siejant su socialiniais, psichologiniais, 
edukaciniais, fizinio aktyvumo bei sveikatos 
aspektais ir atskleidžiant jų tarpusavio sąsajas.
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Žinių ir technologijų 
kūrimas bei perdavimas

Atliekami biomedicinos ir socialinių mokslų 
moksliniai tyrimai. Plėtojama biomedicinos 
mokslų krypties mokslinė veikla, kuri susijusi 
su Universiteto biomedicininės diagnostikos, 
monitoringo sistemos ir technologijos mokslinių 
tyrimų kryptimi. Padalinio darbuotojai tiria ir 
analizuoja motorinės sistemos būsenas ir jų 
sąsajas su aplinkos specifika, judesio dinamika. 
Jų rezultatus sieja su Universiteto mokslinių 
tyrimų kryptimis – adaptyviųjų dinaminių sistemų 
bei biomechaninių sistemų analizės keliamomis 
mokslinėmis aktualijomis ir problemomis. 
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Kūno kultūros katedros darbuotojai 
atlieka šiuos biomedicinos mokslų krypties 
tyrimus: „Motorinės sistemos atsparumo 
ūminiam raumenų skausmo sindromui 
priklausomai nuo dauginio raumens 
(multifidinio) skerspjūvio ploto funkcijos 
tyrimas“, „Motorinės sistemos nuovargio 
priklausomumas nuo moterų menstruacinio 
ciklo fazės“, „Didelio meistriškumo 
krepšininkų rengimo efektyvumą sąlygojančių 
raumenų potencijacijos, nuovargio ir 
temperatūros rodiklių dinamika treniruotėje, 
varžybose bei atsigaunant dėl skirtingos 
pramankštos taikymo“. 2011 m. Kūno kultūros 
katedros asistentė Laura Daniusevičiūtė baigė 
doktorantūros studijas (Biomedicinos mokslų 
srities Biologijos kryptis). 

Nagrinėjant Socialinės mokslų 
krypties problemas, analizuojami socialiniai, 
psichologiniai, edukaciniai, fizinio aktyvumo ir 
sveikatos aspektai. Atliekant tyrimus, siekiama 
nustatyti mokymosi motyvacijos kriterijus, 
psichosocialinę sveikatą ir juos sąlygojančius 
veiksnius, atskleidžiamos jų sąsajos su 
Universiteto mokslinių tyrimų kryptimis – 
mokymosi inovacijoms ir demokratiškumą 
įgalinančiomis socioedukacinėmis sistemomis. 
Kūno kultūros katedros darbuotojai atlieka 
šiuos socialinių mokslų krypties tyrimus: 
„KTU studentų požiūrio apie sveikatą ir 
fizinius pratimus vertinimas“, „Studentų 
psichosocialinė adaptacija ir jos kaita taikant 
modifikuotas kūno kultūros pratybas“.

Išspausdinta 12 mokslo publikacijų 
recenzuojamuose periodiniuose 
tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, 
iš jų: Mokslinės informacijos instituto 
duomenų bazės „ISI Web of Science“ 
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, – 1; 
leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes, – 5, kituose recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose – 6. 

Tyrimų rezultatai pristatyti 
7 tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose užsienyje ir 
Lietuvoje: „Society, Integaration, 
Education“ (Latvija), „Fourth Baltic 
Conference in Exercise and Sport 
Sciences“ (Estija), „Mechanika 2011“, 
„Biomedical engineering – 2011“, 
„Sportinį darbingumą lemiantys 
veiksniai“, „Sveikata. Visuomenė. 
Mokslas“ ir 4-oje nacionalinėje 
mokslinėje konferencijoje 
„Mokslas – žmonių sveikatai“ 
(Lietuva). 2011 m. pateiktas 
mokslininkų grupių projektas 
(Lietuvos mokslų tarybai) „Stuburą 
stabilizuojančių pratimų poveikis 
esant juosmens nugaros skausmui“ 
ekspertų grupės įvertintas kaip 
finansuotinas. 



Kūno kultūros katedros darbuotojai nuolat kelia 
kvalifikaciją įvairiuose kursuose bei seminaruose ir dalyvauja 
švietėjiškoje veikloje. Doc. Linas Obcarskas yra Lietuvos sambo 
federacijos viceprezidentas, doc. Irina Klizienė – Lietuvos 
aerobikos federacijos prezidiumo narė, Margarita Ruzgienė 
– FIBA garbės teisėja, prof. Vitas Linonis, doc. Irina Klizienė, 
Mindaugas Dubosas – Lietuvos studentų sporto asociacijos 
valdybos nariai, Povilas Grigonis – Lietuvos studentų futbolo 
lygos prezidentas, Jonas Kurševičius – Lietuvos studentų 
krepšinio lygos generalinis sekretorius.

Atlikdami biomedicinos mokslų krypties 
tyrimus, Kūno kultūros katedros darbuotojai 
bendradarbiauja su Lietuvos kūno kultūros 
akademijos Judesių, fundamentaliųjų 
ir klinikinių tyrimų centro darbuotojais. 
Atliekant tyrimus sporto inžnerijos srityje, 
bendradarbiaujama su KTU Mechanikos 
ir mechatronikos fakulteto Inžinerinės 
mechanikos katedros biomechanikos 
laboratorijos darbuotojais. Su Kauno 
pedagogų kvalifikacijos centro darbuotojais 
bendradarbiaujama organizuojant mokymus ir 
atliekant mokslinės veiklos rezultatų sklaidą. 

2011 metais kūno kultūros katedros 
darbuotojai Vaikų universitete (KTU) vykdė 

teorinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą 
„Noriu būti stiprus ir sveikas“, „Dirbtinė kalnų 
laipiojimo sienelė“, „Aerobikos užsiėmimai 
vaikams“; „Tyrėjų naktyje 2011“ skaitė teorinę 
paskaitą „Sporto įtaka žmogaus organizmui 
ir jo būklės vertinimas naudojant naujausias 
technologijas“, pristatė kūrybines dirbtuves 
„Fizinės veiklos įtaka žmogaus organizmui 
ir jo būklės vertinimas naudojant irklavimo 
treniruoklių techniką patalpų sąlygomis“; 
vedė mokymus aerobikos trenerio licencijai 
gauti. Parengta pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programa ir metodinė medžiaga 
„Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai-
praktiniai sportinės ir bendrosios aerobikos 
trenerio- instruktoriaus mokymai“.
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Centro akademinė 
aplinka ir infrastruktūra

Universiteto sporto bazėse KTU studentams 
sudarytos sąlygos lankyti 23 sporto šakų treniruotes, 
kurias veda kvalifikuoti Kūno kultūros katedros dėstytojai. 
Universitete kultivuojamos dvylika olimpinių sporto 
šakų: badmintonas, plaukimas, futbolas, dziudo, graikų-
romėnų imtynės, lengvoji atletika, stalo tenisas, tenisas, 
sunkioji atletika, tinklinis, rankinis, krepšinis, ir vienuolika 
neolimpinių sporto šakų: aerobinė gimnastika, alpinizmas, 
jėgos trikovė, keliautojų sportas, orientavimosi sportas, 
svarsčių kilnojimas, sambo imtynės, motorlaivių sportas, 
virvės traukimas, irklavimas (vikingų laivais), taip pat 
neįgaliųjų sportas. 
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Bendras KTU sporto rinktinių 
narių skaičius 2011 metais viršijo 500. 
2011 metais Universiteto studentai-
sportininkai dalyvavo Pasaulio, 
Europos, Lietuvos ir studentų 
čempionatuose, miestų pirmenybėse 
ir įvairiuose tarptautiniuose 
turnyruose. Puikiai šiais metais 
startavo dziudo imtynininkas 
Karolis Bauža (Socialinių mokslų 
fak.), kuris tapo SELL žaidynių ir 
Lietuvos čempionato nugalėtoju, 
Pasaulio taurės varžybų prizininku, 
dalyvavo Europos čempionate. 
Aukštus rezultatus visą sezoną 
demonstravo KTU krepšininkai, 
kurie Lietuvos studentų krepšinio 
lygos čempionate užėmė antrąją 
vietą, o Pasaulio studentų 
universiadoje Edgaras Stanionis 
(Ekonomikos ir vadybos fak.), 
Gediminas Orelik (Socialinių 
mokslų fak.) ir Matas Sapiega 
(Ekonomikos ir vadybos fak.) kartu 
su Lietuvos studentų rinktine užėmė 
garbingą trečiąją vietą (treneris – 
Vitoldas Masalskis). Jaunasis 
krepšininkas Žygimantas Skučas 
(Telekomunikacijų ir elektronikos 
fak.), žaisdamas Lietuvos 
rinktinės (U19) sudėtyje, tapo 
Pasaulio čempionu. Lengvaatletė 
Agnė Orlauskaitė (Ekonomikos ir 
vadybos fak.) SELL žaidynėse ir 
Lietuvos čempionate iškovojo aukso 
medalius, o Europos komandų 
čempionate – sidabro ir bronzos 
medalius. 



12 4. Centro akademinė aplinka ir infrastruktūra

Badmintono sporto šakos atstovas 
Kęstutis Navickas (Ekonomikos ir 
vadybos fak.) tapo Lietuvos čempionu ir 
tarptautinio turnyro Lietuvoje nugalėtoju 
ir atstovavo Universitetui Pasaulio 
universiadoje. Graikų-romėnų imtynių 
atstovas Aldas Lukošaitis (Ekonomikos ir 
vadybos fak.) nugalėjo SELL žaidynėse ir 
Lietuvos čempionate. Svarsčių kilnotojas 
Kęstutis Slavinskas (Elektros ir valdymo 
inžinerijos fak.) Europos čempionate 
(jaunimo grupėje) užėmė antrąją vietą, o 
suaugusių grupėje – trečiąją. 

2011 metais vaikinų rankinio 
rinktinė buvo išrinkta geriausia KTU 
metų komanda. Žaidėjai, treniruojami 
Dariaus Talačkos, kovojo ne tik 
Lietuvos studentų rankinio lygos 
ir Lietuvos rankinio federacijos 
čempionatuose, bet ir Kauno miesto 
pirmenybėse. Pastaruosiuose 
čempionatuose mūsų Universiteto 
rankininkai tapo čempionais. KTU 
studentų-sportininkų delegacija (200 
narių) dalyvavo SELL studentų sporto 
žaidynėse, kurios šiais metais vyko 
Kauno mieste. Mūsų Universiteto 
garbę studentai gynė plaukimo, 
stalo teniso, graikų-romėnų ir dziudo 
imtynių, krepšinio, tinklinio, mini 
futbolo, orientavimosi sporto ir 
lengvosios atletikos varžybose. 



Galime pasidžiaugti, jog KTU studentai-sportininkai 
iškovojo 21 medalį: 5 aukso, 6 sidabro ir 10 bronzos. Lietuvos 
studentų čempionatuose mūsų sportininkai iškovojo 24 medalius 
(dalyvavo 200 sportininkų, 17 komandų), Lietuvos pirmenybėse – 
48 medalius (dalyvavo 260 sportininkų, 20 varžybų), 
tarptautinėse varžybose – 26 medalius (dalyvavo 52 sportininkai, 
35 varžybos), draugiškuose tarptautiniuose turnyruose su kitais 
universitetais – 3 medalius (dalyvavo 60 sportininkų).
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Universitete vyksta ne tik 
profesionalios įvairių sporto šakų 
Universiteto sporto rinktinių 
treniruotės, tačiau sukurta erdvė ir 
tiems studentams, kurie nori aktyviai 
ir sportiškai praleisti laisvalaikį, 
pasirūpinti savo dvasine ir fizine 
sveikata, taip pat susirasti naujų 
draugų. Laisvalaikio sporto užsiėmimus 
gali lankyti kiekvienas norintis 
akademinės bendruomenės narys. Šiuo 
metu Universitete vyksta aerobikos, 
šiaurietiško ėjimo, jogos, pilates 
mankštos, tinklinio, kūno dizaino, 
badmintono, stalo teniso, futbolo ir 
krepšinio užsiėmimai. Kūno kultūros ir 
sporto centras, siekdamas kuo daugiau 
studentų įtraukti į sportinį judėjimą 
Universitete, surengė ne vieną renginį. 
Didelio dailiosios lyties susidomėjimo 
sulaukė renginys „Aerobikos manija“. 
Renginio metu Kūno kultūros katedros 
dėstytojai pristatė ir mokė studentes 
šokti latino ir linijinius šokius, pravedė 
jėgos treniruotę su svareliais ir 
gumomis, step aerobiką, taip pat bei 
aiškino tempimo ir atsipalaidavimo 
pratimų reikšmę žmogaus organizmui 
ir taisyklingą jų atlikimo techniką. 
Vaikinai neliko nuskriausti – jie 
dalyvavo tarpgrupinėse krepšinio 
varžybose, kurios vyko rekonstruotose 
lauko krepšinio aikštelėse. Didelis 
akademinės bendruomenės aktyvumas 
buvo stebimas ir stalo teniso turnyre 
(daugiau kaip 70 dalyvių). Čia savo 
jėgas galėjo išbandyti šios sporto 
šakos mėgėjai ir profesionalai. Dalyvių 
suskirstymas pagal pajėgumą į atskiras 
grupes, sudarė sąlygas visiems 
varžytis su sau lygiais konkurentais ir 
džiaugtis ne tik laimėjimais, bet ir pačiu 
varžybiniu procesu.
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2011 metais Kūno kultūros ir sporto 
centras organizavo per 30 sporto renginių, 
kuriuose dalyvavo ne tik KTU akademinės 
bendruomenės nariai, kitų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų studentai, bet ir Kauno miesto 
gyventojai. Daugiausia dalyvių pritraukė 
krepšinio turnyras „Rektoriaus taurė“ (44 
komandos, 440 dalyvių) ir pirmą kartą po 
daugelio metų pertraukos suorganizuotos 
KTU bendrabučių sporto žaidynės (per 400 
dalyvių). Žaidynėse dalyvavo dešimties 
bendrabučių komandos. Bendrabutiečiai savo 
jėgas galėjo išbandyti krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, badmintono, štangos spaudimo, rankų 
lenkimo, virvės traukimo, smiginio, šachmatų, 
linksmųjų estafečių sporto varžybose. 
Daugiausiai pirmų vietų žaidynėse pasisekė 
iškovoti 11 bendrabučio studentams, kurie 
nugalėjo krepšinio, tinklinio, stalo teniso ir 
rankų lenkimo varžybose. 

Ypatingo dėmesio iš Kauno 
miesto studentų ir miestelėnų 
sulaukė senamiesčio prieplaukoje 
jau antrus metus vykdoma 
„Rudeninė studentų regata“. Šį 
renginį organizuoja Kūno kultūros 
ir sporto centras bei Kauno miesto 
savivaldybė. Renginio ašis – 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
aisčių-vikingų laivų regata, skirta 
Kauno miesto mero Pereinamajai 
taurei laimėti. Sraunioje Nemuno 
upėje dalyviams reikėjo įveikti 1 
jūrmylės distanciją. Pirmąją vietą 
užėmė Kauno technologijos 
universiteto komanda, antrąją – 
Aleksandro Stulginskio universiteto 
komanda, trečiąją – Vilniaus 
universiteto Kauno humanitarinio 
fakulteto komanda. 
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Renginio organizatoriai dalyviams 
ir svečiams pasiūlė ne tik pasigrožėti 
regata, bet ir išmėginti jėgas įvairiose 
sporto varžybose: virvės traukimo, 
rankos lenkimo, trikrepšio, baudų 
metimo, smiginio bei studentės nešimo 
estafetėje. Tradicininėse bėgimo 
varžybose, skirtose prof. Kazimierui 
Baršauskui atminti, kasmet susirenka 
vis daugiau bėgimo entuziastų ir negalią 
turinčių bėgikų. Šiais metais bėgime 
dalyvavo daugiau nei 100 bėgikų, tarp 
kurių Kauno Prano Daunio aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centro vaikai, Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 
centro auklėtiniai bei Marijampolės 
globos namų „Putinas“ vaikai. Jau 
ketvirtus metus iš eilės krepšinio 
entuziastams miegoti neleido naktinis 
krepšinio 3x3 turnyras „Šikšnosparnis“. 
Šiais metais turnyre galėjo dalyvauti 
ne tik KTU, bet ir visi Kauno miesto 
studentai (104 dalyviai). Kovos sporto 
salėje truko iki ryto, tačiau pergalę 
iškovojusių komandos atstovų akyse 
buvo galima pamatyti ne miego, o 
adrenalino kibirkštėles. Tradiciškai 
kiekvieną rudenį KTU sporto ir mokymo 
bazėje Kapitoniškėse vyksta motorlaivių 
sporto ir vikingų laivų varžybos, 
į kurias suvažiuoja patys geriausi 
motorlaivių sporto šakos atstovai iš 
visos Lietuvos. Vikingų laivų varžybos 
tampa puikia treniruote irkluotojams, 
besirengiantiems dalyvauti „Rudeninėje 
studentų regatoje“ ir vasaros 
sezono uždarymo šventėje Birštone. 
Kapitoniškėse taip pat kiekvienais 
metais vyksta Universiteto darbuotojų 
mokslo metų uždarymo šventė, įvairių 
sporto šakų varžybos ir atskirų fakultetų 
studentų atstovybių sporto šventės. 



Universiteto poilsio bazėje Palangoje 
Kūno kultūros ir sporto centras kartu su 
Universiteto profsąjunga organizuoja poilsines 
stovyklas darbuotojų vaikams. Kiti ne mažiau 
populiarūs sportiniai renginiai Universitete: 
tarpfakultetiniai krepšinio ir futbolo turnyrai, 
Velykinės ir Kalėdinės tinklinio mėgėjų 
varžybos, laipiojimo dirbtine uolų sienele 
(alpinizmo) varžybos ir kt. Kiekvienais metais 
KTU lengvaatlečiai dalyvauja Baltijos šalių 
techniškųjų universitetų lengvosios atletikos 
varžybose. Šais metais šios varžybos vyko 
Vilniuje. Dalyvavo studentai iš keturių aukštųjų 
mokyklų: Rygos technikos universiteto 
(RTU), Klaipėdos universiteto (KU), Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto (VGTU). 
Pergale džiaugėsi VGTU komanda. KTU vaikinų 
krepšinio komanda dalyvavo Prancūzijoje 
(Dechy m.) vykusiame krepšinio turnyre 
„Euro Espoirs-2011“ ir užėmė pirmąją vietą. 
Tarptautiniai draugiški turnyrai vyksta ne 
tik tarp studentų, bet ir tarp darbuotojų. 
KTU darbuotojai, kaip ir kiekvienais metais, 
dalyvavo Baltijos šalių techniškųjų universitetų 
TTU-RTU-KTU sporto žaidynėse, kurios šiais 
metais vyko Latvijoje (Roniši m.), ir užėmė 
antrąją vietą.

Kūno kultūros ir sporto centrui 
priklausančios sporto bazės: Chemijos ir 
Statybos rūmų sporto salės, kuriose vyksta 
krepšinio, tinklinio, rankinio, salės futbolo, 
badmintono užsiėmimai ir treniruotės, 
angarinė sporto salė, kurioje vyksta teniso, 
stalo teniso ir alpinizmo užsiėmimai ir 
treniruotės. Imtynių sporto salė, kurioje 
treniruojasi sambo, dziudo ir graikų-romėnų 
imtynių rinktinių nariai. Aerobikos ir kūno 
dizaino sporto salės, kuriose iki pat vėlyvo 
vakaro gali sportuoti visi norintys akademinės 
bendruomenės nariai. Naujai įrengtoje 
kardiotreniruoklių salėje sudarytos sąlygos 
sportuoti įvairaus fizinio pajėgumo bei 
silpnesnės sveikatos studentams. 

Rekonstruotas sporto 
aikštynas – atnaujintos keturios 
lauko krepšinio aikštelės, viena 
iš jų padengta dirbtine danga. 
Rekonstruota ir padengta 
dirbtine žole futbolo aikštelė, 
pastatytos stadiono tribūnos, 
o sporto bazėse atnaujintas 
inventorius. Tikimasi, jog 
rekonstruotos sporto bazės 
taps patrauklios sportuoti 
mėgstantiems ir savo sveikata 
besirūpinantiems akademinės 
bendruomenės nariams.
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22  
Kūno kultūros ir 
sporto centras

2201  
Kūno kultūros 
katedra

2280  
Sporto renginių 
skyrius

2281 Iš viso 2011

Darbuotojų užimtų 
etatų / žmonių 
skaičius

2 / 2 31,67 / 34 2,5 / 3 33,5 / 36 69,67 / 71

Profesorių  / 0,5 / 1  /  / 0,5 / 1

Docentų  / 2 / 2  /  / 2 / 2

Lektorių  / 20,5 / 21  /  / 20,5 / 21

Asistentų  / 2,5 / 3  /  / 2,5 / 3

Projektų dėstytojų

Dėstytojų 
valandininkų  / 0,42 / 2  /  / 0,42 / 2

Mokslo darbuotojų 
ir kitų tyrėjų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracijos 
darbuotojų  / 0 / 1  /  / 0 / 1

Kitų darbuotojų 2 / 2 5,75 / 7 2,5 / 3 33,5 / 36 43,75 / 48

5 2011 m. pagrindiniai 
statistiniai rodikliai
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22 5. 2011 m. pagrindiniai statistiniai rodikliai

Publikacijų skaičius  
(indėlis)

22 
Kūno kultūros ir 
sporto centras

2201 
Kūno kultūros 
katedra

2280 
Sporto renginių 
skyrius

2281 Iš viso 
2011

Mokslo monografijų ir studijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vadovėlių ir mokomųjų knygų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straipsnių „ISI WEB of Science“ 
leidiniuose, turinčiuose 
citavimo indeksą

0,00 0,20 0,00 0,00 0,20

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straipsniai „ISI WEB of Science“ 
konferencijų medžiagoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straipsnių leidiniuose, 
referuojamuose kitose 
tarptautinėse duomenų bazėse

0,00 2,20 0,00 0,00 2,20

Straipsnių kituose 
recenzuojamuose  mokslo 
leidiniuose

0,00 2,10 0,00 0,00 2,10

Patentų skaičius (JAP, JAV, ES) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gautos lėšos, tūkst. Lt

22 
Kūno kultūros ir 
sporto centras

2201 
Kūno  
kultūros katedra

2280 
Sporto  
renginių 
skyrius

2281 Iš viso 
2011

Valstybės biudžeto 
asignavimai 0,00 1029,4 0,00 0,00 1029,4

Kitos tikslinės valstybės 
biudžeto lėšos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ES struktūrinių fondų 
remiamų projektų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tarptautinių mokslo 
projektų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tarptautinių studijų 
projektų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kitų tarptautinių projektų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MTEP darbų užsakymų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Technologinių ir kitų 
paslaugų 0,00 54,1 0,00 0,00 54,1

Studijų (valstybės 
nefinansuojamų) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kvalifikacijos kėlimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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