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Fakultetas įkurtas 1962 m. ir pavadintas 
Lengvosios pramonės fakultetu. 1995 m. jis 
pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. 
Jame plėtojamos ir kuriamos medienos 
mechaninės technologijos, aprangos ir 
polimerinių gaminių technologijos, tekstilės 
technologijos, grafinių komunikacijų inžinerija, 
ugdomas meninis projektavimas. Fakultetas 
žinomas savo meniniais projektais (su Kauno 
lėlių teatru, Kauno miesto savivaldybe 
ir kt.), papuošusiais Kauną. Tarp daugybės 
fakultetą baigusių absolventų yra daug žymių 
dizainerių, medienos, aprangos ir polimerinių 
gaminių, tekstilės specialistų. Akivaizdu, kad 
artimiausiais metais Lietuvos ūkis ir toliau 
turėtų remtis tradicinėmis šakomis, o nauja 
Lietuvos inovacijų politika turi būti paremta 
kūrybiškumu ir talentų išsaugojimu. Dizaino 
ir technologijų fakultete yra įtvirtintos 

geros tradicijos ir kompetencijos tenkinant 
Lietuvos ir kitų šalių pramonės poreikius. 
Dalis vykdomų pirmosios ir antrosios 
pakopos studijų programų yra vienintelės 
universitetinės studijų programos Lietuvoje. 
Pramonės atsigavimas ir jau dabar stipriai 
jaučiamas specialistų trūkumas palankus 
strateginiam Dizaino ir technologijų fakulteto 
vystymuisi. Tačiau jautrus pramonės ir rinkų 
cikliškumas lemia būtinybę atidžiai sekti 
makroekonominius rodiklius (gimstamumo 
mažėjimą, naujų konkurentų atėjimą į 
rinką, švietimo sistemos nestabilumą, 
kintančią ekonominę situaciją šalyje ir 
pasaulyje, augančią emigraciją ir pan. ) ir 
lanksčiai koreguoti Dizaino ir technologijų 
fakulteto veiklos gaires. Taigi, fakulteto 
paskirtis – ugdyti specialistą, kuriantį 
sumanią ir inovatyvią žmogaus gerovę per jį 
supančius gaminius. Fakulteto tikslas – aukšta 
kokybė, iššūkis – kompetencijų augimas, 
stiprybė – bendruomeniškumo dvasia, o 
veiklos variklis – skaidrumas ir atvirumas.

Dekanės žodis

Dekanė prof. Eugenija Strazdienė
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Kovo 31 d. –balandžio 3 d.
fakulteto Baldų ir medienos gaminių inžinerijos 
ir dizaino studijų programos studentai pristatė 
savo kurtus darbus tarptautinėje baldų ir 
interjero dizaino idėjų parodoje „Baldai 2011“ 
Vilniuje. Tai didžiausia šios tematikos paroda 
Baltijos šalyse, geriausiai atspindinti baldų 
rinkos tendencijas, baldų pramonės vystymąsi 
ir baldų dizaino kryptis.

Balandžio 29 d.
surengta studentų mokslinė  konferencija 
„Gaminių technologijos ir dizainas‘2011“. 
Konferencija skirta aprangos, tekstilės, 
medienos ir žiniasklaidos technologijų 
ir gaminių projektavimo mokslinėms 
problemoms spręsti.

Svarbiausi 
2011 metų įvykiai2

Gegužės 4 d.
fakulteto studentai dalyvavo studentų darbų 
parodoje „KTU TECHNORAMA 2011“. Paroda 
siekiama skatinti jaunimą kurti ir populiarinti 
fizinių, biomedicinos, technikos, humanitarinių 
ir socialinių mokslų žinias, formuoti KTU 
studentų mokslinio mąstymo ir tiriamojo 
darbo įgūdžius. 

Gegužės 12 d.
vyko fakulteto studentų atstovybės „Didi“ 
organizuojamas moksleivių ir studentų 
krepšinio turnyras „Naktinis krepšinis 2011“.
Gegužės viduryje Lietuvos ambasadose 
Paryžiuje ir Briuselyje vykusiose idėjų mugėse 
„Innovative people without borders“ 
pristatyta trylika lietuviškų projektų, tarp kurių 
Medienos technologijos katedros studentės K. 
Kalvaitytės inovatyvus vaikų baldas „KiVi“.
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Birželio 15 d.
vyko Dizaino katedros prof. G. Česiūno 
autorinių darbų iš akmens ir medžio 
parodos, surengtos KTU Centriniuose 
rūmuose, atidarymas.

Rugsėjo 8 d.
Aprangos ir polimerinių gaminių 
technologijos katedroje lankėsi studentai 
iš Rygos technikos universiteto (Latvija). 
Svečiams iš Latvijos buvo pristatytos studijų 
programos, mokymo bazė, parodytos 
specializuotos laboratorijos. 

Rugsėjo 10 d.
vyko mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ 
renginiai, kurių metu fakulteto  dėstytai 
skaitė paskaitas, supažindino su įvairiais 
dizaino eksperimentais, pristatė studentų 
atliktų darbų pavyzdžius.

Rugsėjo 23 d.
vyko festivalio „Tyrėjų naktis“ renginiai, 
kurių metu fakulteto mokslininkai 
ir dėstytojai skaitė paskaitas, rodė 
demonstracijas ir eksperimentus, susijusius 
su aprangos, baldų ir medienos, tekstilės, 
grafinių komunikacijų inžinerijos ir dizaino 
technologijomis.

Spalio 13–15 d.
Aprangos ir polimerinių gaminių 
technologijos katedros dėstytojai  dalyvavo 
tarptautinėje tekstilės, aprangos ir 
ekologiškų inovacijų parodoje „Baltijos 
tekstilė ir oda 2011“. 

Spalio 10–20 d.
Aprangos ir polimerinių gaminių 
katedros profesorės Eugenija Strazdienė, 
Virginija Jankauskaitė ir Vitalija Masteikaitė 
skaitė paskaitas Kazachstano Respublikos 
Tarazo valstybinio Dulaty universiteto 
studentams.

Spalio 27–28 d.
vyko tarptautinė konferencija „Medžiagų 
inžinerija 2011“.

Lapkričio 7–8 d.
vyko KTU Moksleivių universiteto 
organizuojami praktiniai užsiėmimai „Ar 
moksliniai tyrimai laboratorijose gali 
būti įdomūs?“, kuriuos vedė fakulteto 
v. m. d. Daiva Milašienė.

Lapkričio 10–18 d.
vyko vienas žymiausių, gilias tradicijas 
puoselėjantis kasmetinis fakulteto studentų 
atstovybės organizuojamas festivalis „DiDi“. 
Jo renginiai:

• lapkričio 10 d. – šauniausios KTU 
studentės rinkimai „KTU Ledi 2011“;

• lapkričio 14–17 d. – „Moksleivių ir 
studentų meno centras“, kuriame jaunieji 
menininkai turėjo galimybę parodyti savo 
kūrybinius darbus, pasidalyti idėjomis ir 
mintimis;

• lapkričio 18 d. – jaunųjų dizainerių 
konkursas „Dizaino dienos 2011“.

Gruodžio 21 d.
vyko kasmetinė Grafinių komunikacijų 
inžinerijos katedros organizuojama studentų, 
jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų 
konferencija „Šiuolaikinės poligrafijos, 
multimedijų ir reklamos technologijos“. 
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3
2011 m. Dizaino ir technologijų fakultete 

buvo vykdomos šešios pirmosios pakopos studijų 
programos (1.1 lentelė) ir penkios antrosios 
pakopos studijų programos (1.2 lentelė). Visos 
studijų programos priklauso Technologijos mokslų 
studijų sričiai.

Studijuojančiųjų 
kompetencijos ugdymas ir 
studijų kokybės gerinimas
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1.1 lentelė.   Pirmosios pakopos studijų programos

Studijų kryptis Krypties šaka Studijų programa Kvalifikacinis laipsnis

Technologijų studijų krypčių grupė 

Polimerų ir tekstilės 
technologijos –

Aprangos mados inžinerija

Polimerų ir tekstilės 
technologijų bakalauras

Odos ir polimerinių gaminių 
dizainas ir technologija

Tekstilės dizainas ir technologija

Medžiagų 
technologijos 

Medienos dirbinių 
technologijos

Baldų ir medienos gaminių 
inžinerija ir dizainas

Medienos dirbinių 
technologijų bakalauras

Inžinerijos  studijų krypčių grupė 

Gamybos inžinerija Spaudos inžinerija Žiniasklaidos inžinerija Spaudos inžinerijos 
bakalauras

Bendroji inžinerija Inžinerinis 
projektavimas
Pramoninis 
dizainas

Inžinerinis dizainas Inžinerinio projektavimo 
ir pramoninio dizaino 
bakalauras

1.2 lentelė.   Antrosios pakopos studijų programos

Studijų kryptis Krypties šaka Studijų programa Kvalifikacinis laipsnis

Technologijų studijų krypčių grupė 

Polimerų ir tekstilės 
technologijos –

Aprangos mados inžinerija* 
Polimerų ir tekstilės 
technologijų bakalaurasPlastikų inžinerija*

Tekstilės inžinerija*

Medžiagų 
technologijos 

Medienos dirbinių 
technologijos

Medienos inžinerija* Medienos dirbinių 
technologijų magistras

Inžinerijos  studijų krypčių grupė 

Gamybos inžinerija Spaudos inžinerija Grafinių komunikacijų inžinerija 
ir vadyba

Spaudos inžinerijos 
magistras

* Studijų programos vedamos anglų kalba.

2011 m. Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedroje parengta 
ir akredituota nauja bakalauro studijų programa Inžinerinis dizainas (valst. kodas 
612H13001; įregistruota 2011m. birželio 15 d.). Tai tarpkryptinė studijų programa, 
apimanti dvi studijų kryptis: inžinerinį projektavimą ir pramoninį dizainą. 
Programa akredituota sudarius dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus 
dailės akademija. Jai įgyvendinti parengti ir atestuoti nauji moduliai: Taikomoji 
medžiagotyra, Trimačio projektavimo pagrindai, Techninė kūryba ir intelektinė 
nuosavybė, Inžinerinės technologijos, Gaminio projektavimas,  Inžinerinė analizė ir 
optimalusis projektavimas, Inovatyvaus gaminio projektavimas ir Gaminio kūrimo 
strategija.
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Stojančiųjų priėmimas 
2011 m. į Dizaino ir technologijų fakultetą 

buvo priimti 103 pirmakursiai (1.3 lentelė), 
t. y. 43,6 proc. daugiau nei 2010 m., tačiau 
14,9 proc. mažiau nei 2009 m. be to, 75 proc. 
išaugo studentų, studijuojančių savo lėšomis, 
skaičius, palyginti su 2010 m. (1.4 lentelė), o 
priimtųjų į magistrantūros studijas skaičius jau 
kelerius metus iš eilės lieka beveik nepakitęs 
(1.5 lentelė).

1.3 lentelė. Priimta studentų į pirmosios pakopos studijų pirmą kursą

Pirmosios pakopos studijų programos 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Aprangos mados inžinerija 57 38 8 16

Odos ir polimerinių gaminių 
technologija

20 0 0 0

Tekstilės dizainas ir technologija 53 9 6 8

Baldų ir medienos gaminių inžinerija 
ir dizainas

101 32 11 19

Žiniasklaidos inžinerija 71 42 31 36

Inžinerinis dizainas 24

Iš viso 302 121 56 103

1.4 lentelė. Studijų finansavimo kaita

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Valstybės finansuojamos studijų vietos 208 98 49 75

Valstybės nefinansuojamos studijų 
vietos

94 23 7 28
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1.5 lentelė. Priimta studentų į magistrantūros pirmą kursą

Magistrantūros studijų programos 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Aprangos mados inžinerija 15 26 30 29

Plastikų inžinerija 13 9 10 6

Tekstilės inžinerija 17 22 11 19

Medienos inžinerija 7 22 20 17

Grafinių komunikacijų inžinerija ir 
vadyba

25 20 26 21

Iš viso 77 99 97 92



Studijų rinkodara
Dizaino ir technologijų fakultetas savo 

studijų programas pristatė Kaune ir Vilniuje 
vykusiose parodose: „Baltijos tekstilė ir 
oda 2011“, „Aukštųjų mokyklų mugė 2011“ 
ir „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“; 
leidiniuose: „Studijų aidai“, „Mokyklos 
frontas“, „Lietuvos rytas“, „Kauno diena“, 
„Bzn Start“ ir „Diena“; interneto erdvėje; 
dalyvavo Lietuvos radijo laidose „Ryto garsai“ 
ir „Lietuvos diena“. Fakultete surengtos 

Skaitytos mokslo 
populiarinimo paskaitos Kauno 
ir Kauno rajono, Druskininkų, 
Panevėžio, Prienų, Šilutės, 
Utenos, Šiaulių, Raseinių, Prienų, 
Birštono, Jurbarko ir Marijampolės 
rajonų moksleiviams, neįgaliųjų, 
silpnaregių ir aklųjų organizacijų 
atstovams. Dizaino ir technologijų 
fakulteto studijų programų 
žinomumą padeda didinti fakulteto 
ir katedrų tinklalapiai, kuriuose 
kiek įmanoma dažniau atnaujinama 
informacija, be to, aktyviai 
studentai ir dėstytojai įtraukiami 
į socialinius tinklus, tokius kaip 
Facebook, Youtube ir pan. 

paskaitos Kauno „Žiburio“ bei Buitinių 
paslaugų ir verslo mokyklų moksleiviams, 
tačiau fakultetas ne tik kviečiasi moksleivius, 
bet ir jo atstovai patys lanko mokyklas. 
2011 m. visų katedrų dėstytojai dalyvavo tiek 
Kauno, tiek kitų miestų mokyklų renginiuose, 
pristatė Dizaino ir technologijų fakulteto 
studijų programas, aiškino priėmimo taisykles 
ir pasakojo apie Kauno technologijos 
universitetą. 

112011 metų veiklos ataskaita 



Studentai ir absolventai
Nors per dvejus pastaruosius metus 

pirmosios pakopos studentų fakultete sumažėjo, 
nei bakalauro (1.6 lentelė), nei magistrantūros 
(1.7 lentelė) studijų absolventų skaičiaus 
sumažėjimo fakultetas nepajautė. 2011 m. studentų 
nubyrėjimas pirmosios pakopos studijose siekė 
49,5 proc., o antrosios pakopos –12,6 proc. 
Fakultetas iki dabar išlaiko pakankamai gerą 
pirmosios ir antrosios studijų pakopų absolventų 
balansą.

12 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas
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Studijų rodikliai

Studijų rodikliai

05  
Dizaino ir 
technologijų 
fakultetas

Pirmosios pakopos studijos

Studentų skaičius 446

Studentų nubyrėjimas (proc). 49,5

Studijų programų skaičius 6

Atnaujintų programų skaičius

Absolventų skaičius 187

Užsienio studentų skaičius / mainų 
studentų skaičius

7

Magistrantūros studijos

Studentų skaičius 178

Studentų nubyrėjimas (proc). 12,6

Studijų programų skaičius 5

Atnaujintų programų skaičius

Absolventų skaičius 83

Užsienio studentų skaičius / mainų 
studentų skaičius

7

1.6 lentelė. Pirmosios pakopos studijų studentų ir absolventų skaičiaus kaita

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

studentų skaičius 1108 1106 1056 816 614 446

absolventų skaičius 224 205 222 226 204 187

1.7 lentelė. Magistrantūros studijų studentų ir absolventų skaičiaus kaita

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

studentų skaičius 197 166 177 156 181 178

absolventų skaičius 98 74 76 58 54 83
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Projekto tikslas yra prisidėti 
prie studentų profesinių praktinių 
ir verslumo įgūdžių ugdymo 
Lietuvoje, sukuriant apdirbamosios 
pramonės imitacinių įmonių 
centrą, organizuojant jo veiklą 
ir parengiant informacines, 
technines bei metodines profesinės 
praktikos sąlygas. Studentų 
praktinis mokymas šiame centre 
leidžia studentams geriau suvokti 
visuminius verslo ir technologinius 
procesus, padeda suprasti tų 
procesų tarpusavio priklausomybę. 
Projektas įgyvendinamas kartu 
su Vilniaus ir Utenos kolegijomis 
bei keturiomis asociacijomis: 
Lietuvos aprangos ir tekstilės 
įmonių asociacija, Lietuvos 
spaustuvininkų asociacija, 
Kauno krašto pramonininkų ir 
darbdavių asociacija bei asociacija 
„Nacionalinis maisto ūkio 
klasteris“. 

Studijų proceso 
organizavimo tobulinimas

2011 m. Dizaino ir technologijų fakulteto 
studentai sėkmingai atliko gamybines 
praktikas Kaune, Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose (Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, 
Mažeikiuose, Šiauliuose ir t. t.). Grafinių 
komunikacijų inžinerijos katedros 7 studentai 
dalyvavo Lietuvos spaustuvininkų asociacijos 
LISPA vykdomame projekte „Spaudos ir 
leidybos studentų praktikos gerinimas“ 
(VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097). Fakulteto 9 
bakalauro ir magistranto studijų studentai 
dalyvavo ERASMUS programoje ir atliko 3 
mėnesių gamybinę technologinę praktiką 
ES šalių leidyklose, spaustuvėse ir reklamos 
agentūrose: Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, 
Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Olandijoje. 
Pagal specialybę po baigimo įsidarbino nuo 
60 proc. iki 90 proc. fakulteto absolventų. 

2011 m. toliau buvo vykdomas ES 
struktūrinių fondų finansuojamas projektas 
„Studentų profesinių praktinių įgūdžių ir 
verslumo ugdymas apdirbamosios pramonės 
imitacinėse įmonėse“  
(VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074), kurio vienas iš 
svarbiausių uždavinių yra tobulinti studentų 
praktinį mokymą diegiant inovatyvias 
mokymo priemones ir probleminio bei 
komandinio darbo metodus. 



18

Aprūpinimas studijų 
literatūra ir e. mokymo 
plėtra

Dizaino ir technologijų fakultete yra 
biblioteka ir skaitykla, turinti 70 darbo vietų, iš 
kurių 11 kompiuterizuotos, 3 skirtos literatūros 
paieškai. Skaitykla nuolat papildoma naujausia 
literatūra. 2011 m. Medienos technologijos 
katedra Vokietijoje anglų kalba išleido mokslo 
monografiją „Viscous Elastic Properties of 
Wood Circular Saws: Basics, Methods, Results“ 
(ISBN 9783844323139), kurią parengė 
J. Vobolis ir K. Ukvalbergienė. Be to, per šiuos 
metus fakultete buvo išleistos 6 mokomosios 
knygos, konferencijos pranešimų medžiaga 
„Gaminių technologijos ir dizainas 2011“.

 Aprangos ir polimerinių 
gaminių technologijos katedroje 
buvo toliau rengiami vadovėliai 
„Siuvinių gamybos technologija“ 
(V. Daukantienė, V. Dobilaitė, 
A. Petrauskas, V. Urbelis), 
„Aprangos gamybos paruošimo 
procesai“ (M. Jucienė, E. Strazdienė, 
E. Mackevičienė, J. Banionienė) 
bei žodynai: „Aiškinamasis 
aprangos terminių žodynas“ ir 
„Aiškinamasis poligrafijos terminų 
žodynas“. 2011 m. mokomoji knyga 
„Medienos inžinerija“ užėmė III 
vietą tarp geriausių 2011 m. leidinių ir 
gavo 560 Lt premiją.

3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas
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Dalyvaujant ES struktūrinių fondų 
remiamame projekte „Studentų profesinių 
praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas 
apdirbamosios pramonės imitacinėse 
įmonėse“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074) parengta 
17 mokomųjų knygų. Projektinė veikla suteikė 
galimybę gerinti studijų valdymą, kelti 
dėstytojų kvalifikaciją. Vykdomi projektai 
veikė studijų proceso kaitą ir modernizavimą. 
Projekto metu buvo pertvarkyti daugelis 
modulių, suteikta studentams prieiga prie 
e. mokomosios, metodinės ir kt. medžiagos, 
kaupiamos studentų bendravimo ir 
bendradarbiavimo posistemyje.

Dizaino ir technologijų fakultetas turi 
parengęs 14 e. mokymosi kursų. 2011 m. buvo 
parengta dar viena e. mokymo priemonė 
MOODLE mokymo aplinkoje – T150M124 
„Tarptautinė aprangos gamyba“ 
(J. Domskienė), skirta magistrantūros 
studijų programos Aprangos mados inžinerija 
studentams. Pagrindinis kurso tikslas – suteikti 
žinių apie globalaus verslo plėtros tendencijas 
ir aprangos pramonės plėtojimo perspektyvas, 
aprangos pramonės tarptautinės veiklos 
ypatumus, aprangos produktų tarptautinę 
prekybą, rinkų ir vartotojų skirtumus, papildyti 
žinias apie pramonės valdymo strategijas.



20 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

Studijų kokybės gerinimas
2011 m. pradėtos rengti 4 pirmosios 

ir 4 antrosios pakopos studijų programos 
akreditavimui. Buvo kaupiama informacija, 
nagrinėjamos analogiškos geriausių pasaulio 
universitetų studijų programos ir jų aprašai, 
apklausti absolventų darbdaviai ir socialiniai 
partneriai dėl studijų programų ir absolventų 
gebėjimų gerinimo, peržiūrėti šių studijų 
programų tikslai ir siekiami rezultatai. Pagal 
juos buvo pradėtos koreguoti visų keturių 
katedrų studijų programos, atsižvelgiant 
į katedros dėstytojų ir mokslininkų bei 
pasaulio mokslo pasiekimus ir pramonės 
plėtros tendencijas bei dabartinius greitai 
besikeičiančius poreikius. Be to, buvo 

taisomos fakulteto kuruojamų modulių 
programos ir pradėta gerinti faktinė studijų 
kokybė, ypač daug dėmesio skiriant darniosios 
plėtros principų ir probleminio mokymo 
metodikos diegimui.

2011 m. Medienos technologijos 
katedra pakeitė pirmosios pakopos studijų 
programos pavadinimą. Studijų programa 
Baldų ir medienos gaminių inžinerija ir dizainas 
atnaujinta iš esmės ir patvirtintas  naujas 
šiuolaikišką medienos mokslo ir inžinerijos 
sampratą atitinkantis jos pavadinimas – 
Interjero ir eksterjero medienos inžinerija. 
Naujoji studijų programa atitinka medienos, 
kaip biokompozito, eksploatacinių savybių ir 
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Vykdant ESF projektą „Studentų 
profesinių praktinių įgūdžių ir 
verslumo ugdymas apdirbamosios 
pramonės imitacinėse įmonėse“ 
(VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074), įsigyti 
verslo valdymo sistemos (VVS) ir 
technologinių procesų imitacinėse 
įmonėse imitavimo ir kiti paketai 
(ManSimSys), kurie studentams 
atveria plačias galimybes gilintis į 
gamybos technologinių procesų 
organizavimo, gamybos procesų 
valdymo ir optimizavimo problemas.

Puikiai ir labai gerai 
besimokančius studentus skatina 
šalies spaustuvės, pavyzdžiui: 
UAB „Aurika“ (2 stipendijos po 
1500 litų), spaudos įmonių grupė 
„Repro“ (2 stipendijos po 1000 litų), 
UAB „ARX Baltica“ (2 stipendijos 
po 1000 litų ) ir UAB „Panoden“ 
(1500 litų stipendija), kasmet skiria 
vienkartines stipendijas geriausiems 
poligrafijos ir reklamos technologijų 
studentams. 

ilgalaikiškumo diferenciaciją pagal naudojimo 
aplinkos drėgnio ir temperatūros sąlygas, 
taip pat jos apsaugos ir modifikavimo 
poreikius tokiose aplinkose. Aktualizuojami ir 
medienos gaminių dizaino ypatumai interjere 
ir eksterjere. Atitinkamai atnaujinti  ir studijų 
programos specializacijų moduliai. Atnaujinta 
ir antrosios pakopos studijų programa 
Medienos inžinerija – įvesti du nauji moduliai. 
2011 m. Aprangos ir polimerinių gaminių 
katedroje sukurti du originalūs aprangos 
medžiagų tyrimo stendai yra įdiegti antrosios 
pakopos Aprangos mados inžinerijos studijose 
ir naudojami 3 laboratoriniams darbams 
parengti, taip pat tiriamuosiuose darbuose. 
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Neformalusis švietimas
2011 m. į papildomąsias Dizaino ir 

technologijų fakulteto studijas buvo priimta 
16 klausytojų, iš kurių 14 baigusių kolegines 
studijas (Vilniaus, Kauno ir Utenos kolegijose)  
ir 2 – universitetines studijas (Vilniaus 
dailės akademijoje ir Kauno technologijos 
universitete). Palyginimui – 2009 m. priimta 19, 
o 2010 m. – 13 klausytojų.  

Neformaliojo švietimo studijų 
programos yra 9: Aprangos mokslo ir 
technologijų naujovės, Aprangos kūrimo ir 
gamybos technologijos, Plastiko gaminių 
kūrimas ir gamybos technologijos, Avalynės 
kūrimas ir gamybos technologijos, Poligrafijos 
medžiagų bei gaminių kokybinio vertinimo 
metodai ir priemonės, Pakuotės gamybos 
etapai, paruošimo laiko, klaidų ir kaštų 
mažinimas, Aprangos dizaino pagrindai, Mados 
stilistika ir Madų tendencijos ir naujo įvaizdžio 
formavimo ypatumai. 2011 m. kursų baigimo 
pažymėjimus įgijo 19 klausytojų pagal 5 kursų 
programas. Pagal ESF projekto „Parama 
užimtumui ir mobilumui“  
(VP1-1.2-SADM-01-V-07-001) neformaliojo 
švietimo studijų programą TMNT 542002 
Aprangos kūrimo ir gamybos technologijos 
2011 spalio 14 d. kvalifikacijos kėlimo kursus 
baigė 2 asmenys, gauta 12 332,80 Lt pajamų 
(programos apimtis – 1600 akad. val., 
programa įregistruota 2010-11-23; atsakingas 
asmuo ir kursų vadovas – V. Daukantienė). 

3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas
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Tarptautinio 
bendradarbiavimo studijų 
srityje plėtra

2011 m. ERASMUS studentų ir dėstytojų 
mobilumas vyko remiantis 17 dvišalių sutarčių 
su užsienio aukštosiomis mokyklomis. 
Pagal jas studijuoti į Europos Sąjungos (ES) 
universitetus buvo išvykę studentai, o 
studijuoti atvyko 7 studentai iš ES universitetų 
ir Turkijos. 9 studentai buvo išvykę atlikti 
praktikos užsienio įmonėse. 2011 m. pasirašyta 

dvišalė bendradarbiavimo sutartis su 
Kazachstano Respublikos Tarazo valstybinio 
Dulaty universitetu. Pagal šią sutartį daryti 
mokslinius tyrimus, vadovaujant fakulteto 
dėstytojams, buvo atvykę 4 studentai, iš jų 
3 doktorantai. Dėstyti į užsienio universitetus 
buvo išvykę 4 dėstytojai. 



Strateginės įžvalgos
Apibendrinant Dizaino ir technologijų 

fakulteto studijuojančiųjų kompetencijos 
ugdymo ir studijų kokybės gerinimo 2011 m. 
rezultatus, galima išskirti fakulteto veiklos 
stiprybes ir tobulintinas sritis. Stiprybės yra 
tai, kad fakultetas turi aukštos kvalifikacijos 
rinkos poreikius atitinkančių specialistų 
rengimo programas. Antrosios pakopos 
studijų programose kasmet studijuoja kitas 
aukštąsias mokyklas (kolegijas ir universitetus) 
baigę absolventai. Toliau vykdytas ESF 
projektas „Studentų profesinių praktinių 
įgūdžių ir verslumo ugdymas apdirbamosios 
pramonės imitacinėse įmonėse“ reikšmingai 
prisideda prie naujų mokymo ir mokymosi 
metodų bei formų diegimo studijų procese. 
Be abejo, teigiamas poslinkis yra ir tai, kad 
2011 m. išaugo stojančiųjų skaičius, palyginti 
su 2010 m. Pagrindinė tobulintina sritis 
susijusi su tuo, kad naujos studijų programos 
turi būti rengiamos, o esamos tobulinamos 
bendradarbiaujant su pramonės įmonių 
atstovais ir įvertinant besikeičiančią pramonės 

aplinką, studijų programų tarpkryptiškumo 
ir tarpsritiškumo galimybes. Tai turi vykti 
nuolat ir nuosekliai. Studijų programų analizė 
ir tobulinimas turi tapti ne periodine ir 
prievartine, o nuolatine kiekvieno dėstytojo 
vidine nuostata gerinti studijų kokybę, stebėti 
ir perimti gerosios pasaulinės praktikos 
pavyzdžius tiek bendrosios edukologijos, tiek 
specialiųjų modulių kontekste. Būtina aktyvi 
pirmosios pakopos studijų programų reklama 
ir nuoseklus fakulteto veiklos viešinimas bei 
aktyvi papildomųjų studijų reklama tarp kitas 
specialybes baigusių absolventų, siekiant 
juos įtraukti į magistrantūros studijas. Naujos 
studijų programos ir neformaliojo švietimo 
studijų programos turi būti rengiamos išskirtinį 
dėmesį sutelkiant į praktinių gebėjimų 
ugdymą. Didinant studijų tarptautiškumą, 
būtina skatinti studentų mainus ir dėstytojų 
stažuotes, aktyvinti užsienio studentų 
pritraukimą. Labai svarbu iš esmės pagerinti 
Dizaino ir technologijų fakulteto studijų 
teigiamą įvaizdį versle ir visuomenėje.

24 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas



Dizaino ir technologijų fakulteto pagrindinė mokslinė 
veikla vykdoma medžiagų inžinerijos (08T) mokslo kryptyje, 
kuri atitinka Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų 
kryptis: medžiagų ir jų heterogeninių struktūrų kūrimas ir 
vertinimas bei nanotechnologijos. Fakulteto mokslinių tyrimų 
kryptys:

4

• Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų 
sistemų kūrimas ir vertinimas;

• Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų 
kūrimas ir vertinimas;

• Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų ir 
gamybos technologijų tyrimai;

• Nanopluoštų kūrimas ir savybių tyrimas;

• Poligrafijos ir pakavimo technologinių 
procesų diagnostika ir prognozavimas;

• Dokumentų technologinė apsauga;

• Daugiafunkciai keitikliai su aktyviosiomis 
grandimis;

• Dinaminiai medienos struktūros ir 
apdirbimo proceso parametrų tyrimai;

• Medienos modifikavimas ir inžineriniai 
medienos gaminiai.

252011 metų veiklos ataskaita 

Žinių ir technologijų 
kūrimas bei perdavimas
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Mokslininkų rengimas
2011 m. Dizaino ir technologijų 

fakultete disertacijas rengė 30 
doktorantų: Aprangos ir polimerinių 
gaminių technologijos katedroje – 14; 
Tekstilės technologijos katedroje – 13; 
Grafinių komunikacijų inžinerijos 
katedroje – 3. Doktorantūros studijos 
išlieka Medienos technologijos katedros 
problema, nes jau kelerius metus iš eilės 
joje nėra rengiami mokslo daktarai. 
2011 m. fakultete apgintos 4 disertacijos:

• Ingrida Padleckienė,  „Mechaninių 
dėvėjimo veiksnių įtaka laidžių vandens 
garams, dengtų tekstilės medžiagų 
struktūrai bei funkcinėms savybėms“ 
(08T Medžiagų inžinerija); 

• Sandra Varnaitė, „Tekstilės medžiagų su 
laidžiais siūlais elektrostatinių savybių 
tyrimas“ (08T, medžiagų inžinerija);

• Ramunė Klevaitytė, „Tampriųjų audinių 
deformacinių netolygumų tyrimas ir 
vertinimas“ (08T, medžiagų inžinerija);

• Vaidas Bivainis,  „Kartono pakuočių 
konstrukcijų tyrimai“ (09T, mechanikos 
inžinerija).
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2011 m. vykdyti 3 mokslo stažuotojų 
projektai „Podoktorantūros (post doc) 
stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ pagal ES 
struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos priemonę „Mokslininkų 
ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių 
darbų skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01):

• Stažuotės tema „Popieriaus/kartono 
ir plastikinių pakuočių geometrinių 
ir stipruminių parametrų ekologinio 
projektavimo metodikos, įvertinant jų 
eksploatacines savybes, sukūrimas“. 
Mokslininkė-stažuotoja dr. A. Kabelkaitė, 
vadovas prof. habil. dr. E. Kibirkštis. 
Stažuotės trukmė 2009 10 01 – 2011 09 30.

• Stažuotės tema „Pakavimo medžiagų 
ir pakuočių fizikinių ir mechaninių 
charakteristikų tyrimai neardančiosios 
diagnostikos ir skaitmeniniais 
metodais“. Mokslininkas stažuotojas 
dr. A. Dabkevičius, vadovas prof. habil. 
dr. E. Kibirkštis. Stažuotės trukmė 
2011 01 03 – 2012 12 31.

• Stažuotės tema „Lanksčių 
daugiasluoksnių medžiagų eksploatacinių 
savybių tyrimas ir erdvinės simuliacijos 
galimybių analizė“. Mokslininkė 
stažuotoja dr. V. Sacevičienė, vadovė 
prof. E. Strazdienė. Stažuotės trukmė 
2011 01 03–2012 12 31.

2011 m. laimėti 2 LMT finansuojami 
studentų mokslinių praktikų projektai 
„Studentų mokslinės veiklos skatinimas. 
II etapas“, įgyvendinami pagal 2007–2013 
metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 
3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo 
ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ 
(VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003):

• Mokslinės praktikos tema „Lazerinės 
optikos ir kitų metodų taikymas 
daugiasluoksnio kartono ir pakuočių 
fizikinių savybių ir mechaninių 
charakteristikų tyrimuose“. Studentė 
Justina Lydekaitytė; vadovas 
prof. habil. dr. Eю Kibirkštis. Mokslinių 
tyrimų laikotarpis nuo 2011 11 14 iki 
2012 04 09.

• Mokslinės praktikos tema „Amoniaku 
modifikuotos ąžuolo medienos 
klijavimo tyrimas ir adhezinių savybių 
įtaka technologiniams klijavimo 
parametrams“. Studentė Eglė Žiugždaitė; 
vadovė doc. dr. K. Ukvalbergienė. 
Mokslinių tyrimų laikotarpis nuo 2011 11 14 
iki 2012 04 09.

Doktorantūros rodikliai

Doktorantūros rodikliai 0501  
Aprangos ir 
polimerinių gaminių 
technologijos katedra

0504 
Tekstilės 
technologijos 
katedra

0507  
Grafinių 
komunikacijų 
inžinerijos 
katedra

Iš viso 
2011

Doktorantų skaičius 14 13 3 30

Apgintų daktaro disertacijų skaičius 0 2 1 3
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Mokslo laimėjimai
2011 m. studentų darbų parodoje 

„Technorama 2011“ buvo pademonstruoti 
6 Dizaino ir technologijų fakulteto 
studentų darbai, tarp kurių – magistrantės 
M. Lapinskienės „Naujas siūlių praslydimo 
tyrimo metodas“, magistrantės 
Ž. Juchnevičienės „Apsauginės fechtavimo 
aprangos tobulinimas“. Pristatyti ir 
3 inovatyvūs taikomojo pobūdžio darbai. 
Bendras Medienos technologijos katedros 
studentės K. Kalvaitytės ir kolegės Šiaulių 
universiteto studentės V . Valčiukaitės darbas 
„Vaikų baldas KIVI“ užėmė III vietą. Be to, 
K. Kalvaitytė taip pat gavo galimybę pristatyti 
šį darbą idėjų mugėje „Innovative people 
without borders“. 2011 m. gegužės viduryje šis 
darbas buvo pristatytas Lietuvos Respublikos 
ambasadose Paryžiuje ir Briuselyje tų šalių 
verslo, valstybinių ir municipalinių institucijų, 
įvairių šalių diplomatinio korpuso atstovams. 
Grafinių komunikacijų inžinerijos katedros 
studentai D. Navajauskaitė, R. Keršulis ir 

E. Paltanavičiūtė parodoje 
„Technorama 2011“ pristatė darbą 
„KTU reprezentacinės atributikos dizaino 
sprendimai“ ir gavo Universiteto rektoriaus 
padėką.

Grafinių komunikacijų 
inžinerijos katedroje yra 
įsteigta Žiniasklaidos inžinerijos 
studentų mokslinė draugija 
(ŽI SMD), kurioje yra daugiau 
kaip 20 narių. Dalyvavimas 
draugijos veikloje padeda 
atsiskleisti jauniesiems 
mokslininkams, kurie 2011 m. 
dalyvavo katedros (studentų, 
jaunųjų mokslininkų ir 
gamybos specialistų seminare 
„Šiuolaikinės poligrafijos, 
multimedijų ir reklamos 
technologijos“) ir fakulteto 
surengtose konferencijose 
pristatydami savo mokslinius 
tyrimus.



Dalyvavimas mokslo 
programose ir užsakomųjų 
tyrimų veikla

Dizaino ir technologijų fakulteto 
Medienos technologijos katedra dalyvauja 
4 COST programos veiklose. 2011 m. 
gegužės mėn. galutine konferencija baigėsi 
COST E55 veikla „Medinių konstrukcijų 
darbo gebos modeliavimas“ (Modelling of 
the Performance of Timber Structures), kurios 

vykdymo komiteto nariai buvo A. Baltrušaitis 
ir V. Pranckevičienė, darbo grupių nariai 
I. Juodeikienė, D. Minelga ir V. Norvydas. 
Toliau dalyvauta šiose COST veiklose: 
COST FP 0802 veikloje „Eksperimentinė ir 
skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika 
medienos mechanikoje“ (Experimental 
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2011 m. Medienos technologijos 
katedra pratęsė bendradarbiavimo sutartį 
su Norvegijos gamtos mokslų universiteto 
Ekologijos ir natūralių šaltinių valdymo 
katedra (Department of Ecology and 
Natural Resource Management) projekte 
„Variation of Scots Pine Sapwood Treatability 
in Northern Europe“. Nuo 2009 m. katedra 
bendradarbiauja su Puslaidininkių fizikos 
institutu ir KTU Metrologijos institutu, 
dalyvauja bendrose COST veiklose. Katedra 
turi bendrų tyrimų koordinavimo sutartį su 
Danijos technologijos universitetu COST 
FP0802 veikloje “Medienos struktūros 
funkcinės sąsajos“. Medienos technologijos 
katedra yra tarptautinės asociacijos „Nordic 
- Baltic Network in Wood Material Science 
and Engineering” (WSE) narė. 2011 11 10 
tarp KTU Dizaino ir technologijų fakulteto, 
atstovaujamo Medienos technologijos 
katedros, ir Valstybinės augalininkystės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
Nr.195-179 atlikti medienos džiovinimo 
kamerose vykstančių džiovinimo procesų 
ir technologinių parametrų mokslinius 
tyrimus. Katedra tyrimus atlieka nuo 2004 m. 
pradžios pagal sutartį su Valstybine augalų 
apsaugos tarnyba, kuri vėliau perorganizuota 
į Valstybinės augalininkystės tarnybą prie 
Žemės ūkio ministerijos ir 2011 m. sudaryta 
nauja sutartis. Šiuos tyrimus finansuoja šalies 
ūkio subjektai.

and Computational Micro-Characterisation 
Techniques in Wood Mechanics), kurios 
vykdymo komiteto narys yra A. Baltrušaitis, 
darbo grupių narės V. Pranckevičienė ir 
K. Ukvalbergienė; COST FP 0702 veikloje 
„Medinių lengvų konstrukcijų pastatų ir 
elementų akustika“ (Net-Accoustics for Timber 
Based Lightweight Buildings and Elements), 
kurios vykdymo komiteto narys A. Baltrušaitis, 
grupės narė K. Ukvalbergienė.

2011 m. parengtos ir laimėtos 
2 naujos paraiškos Lietuvos mokslo 
tarybai dalyvauti COST veiklose:

• COST FP 1004 veikloje „Pjautinės 
medienos, inžinerinių medienos 
gaminių ir medinių konstrukcijų 
mechaninių savybių gerinimas“ 
(Enhance Mechanical Properties of 
Timber, Engineered Wood Products 
and Timber Structures). Vykdymo 
komiteto nariu patvirtintas 
A. Baltrušaitis, pavaduojantis 
vykdymo komiteto narė 
V. Pranckevičienė, darbo grupės 
narys V. Norvydas.

• COST FP 1006 veikloje „Naujų 
funkcijų medienai suteikimas, 
modifikuojant jos paviršių“ 
(Bringing New Functions to Wood 
through Surface Modification). 
Vykdymo komiteto nare patvirtinta 
K. Ukvalbergienė, pavaduojantis 
vykdymo komiteto narys 
G. Keturakis, darbo grupių nariai 
A. Baltrušaitis ir magistrantė 
J. Vitosytė.
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2011 m. Aprangos ir polimerinių gaminių 
technologijos katedra vykdė inovacinio čekio 
trišalę sutartį Nr. 31V-61 (2011 05 10) „Siuvamų 
ir mezgamų ortopedinių įtvarų eksploatacinių 
savybių pagerinimas, padengiant jų paviršius 
antifrikcinėmis dangomis“. Projekto vertė 
20 tūkst. Lt; vadovas doc. dr. T. Kleveckas. 
Finansavimo šaltiniai: nacionalinė Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
ir ūkio subjektas UAB „Plėtra“. Projekto 
trukmė 2011 05 10–2011 11 10. Tyrimų metu 
buvo pagerinamos sudėtingos formos pasiūtų 
ortopedinių įtvarų iš audinio ir trikotažo 
eksploatacinės ir funkcinės savybės dėl  
paviršių padengimo slydimą mažinančiomis 
dangomis. 

2011 m. Aprangos ir polimerinių gaminių 
technologijos katedroje parengtos paraiškos 
projektams:

•  „Polymeric solar radiation concentrators“ 
pagal 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo per sieną programą 
(vadovė prof. dr. Virginija Jankauskaitė);

•  „Holografiniai nanokompozitai“ pagal 
Lietuvos mokslo tarybos kvietimą 
teikti paraiškas mokslininkų grupių 
projektams, 3 kvietimas (vadovė 
prof. dr. Virginija Jankauskaitė);

• „Konkurentiškos dokumentų 
apsaugos technologijos sukūrimas 
panaudojant skaitmeninę holografiją 
ir nanotechnologijas“ pagal 
Aukštųjų technologijų plėtros 
2011–2013 metų programą (vadovė 
prof. dr. Virginija Jankauskaitė);

• „Superhidrofobinių antimikrobinių 
polimerinių paviršių formavimas 
holografinės litografijos metodu“ 
pagal Aukštųjų technologijų plėtros 
2011–2013 metų programą (vadovė 
prof. dr. Virginija Jankauskaitė).
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2011 m. pagal Lietuvos mokslo tarybos 
kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių 
projektams Aprangos ir polimerinių gaminių 
katedroje buvo pateiktos, bet finansavimo 
negavo 3 paraiškos: „Tekstilės medžiagų 
junginių kokybės tyrimas ir vertinimas“ 
(grupės vadovė doc. dr. Milda Jucienė); 
„Aprangos virtualaus projektavimo procesų 
funkcionalizavimas masinės gamybos 
personalizacijos vystyme“ (grupės vadovė 
prof. dr. E. Strazdienė); „Polivinilchlorido 
ir antrinio termoplastinio poliuretano 
nanokompozitų kūrimas“ (grupės vadovė 
prof. dr. V. Jankauskaitė).  

Tekstilės technologijos katedra 2011 
m. pradėjo vykdyti LMT Nacionalinės 
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų 
programos projektą „Tekstilės paveldo 
ČDM tyrimai: M. L. Gukovska. Kauno 
gubernijos valstiečių pluoštiniai dirbiniai“  
(vadovė dr. I. Nėnienė, projekto trukmė 20 
mėn., bendras paramos dydis 125 000 Lt, 
2011 m. skirtas paramos dydis 56 000 Lt). 
Be to, gauta 9990 Lt LMT parama 7-osios 
bendrosios programos paraiškos rengimui. 
Kartu su Gento universitetu (Belgija) 
parengta paraiška pagal 7-osios bendrosios 
programos kvietimą (sritis „Nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagos ir 
naujos gamybos technologijos”, 
FP7- NMP- 2011- CSA- 5) tema „Boosting 
Collaboration Between Research Centres and 
Industry to Enhance Rapid Industrial Uptake 
of Innovative Functional Textile Structures and 
Textile Related Materials in a Mondial Market“ 
(Kauno technologijos universiteto grupės 
vadovas prof. R. Milašius). 

2011 m. Tekstilės technologijos katedra 
kartu su Gento universitetu (Belgija) 
parengė COST „Medžiagos, fizika ir 
nanomokslai“ veiklos paraišką „Sustainable 
flame retardancy for textiles and related 
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materials based on nanoparticles substituting 
conventional chemicals“ ir gavo patvirtinimą 
(atstovas prof. R. Milašius). 

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra 
2011 m. parengė paraiškas:

• pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą 
mokslininkų grupių projektams 
,,Pakuočių mechaninių charakteristikų 
ištyrimas ir racionalaus projektavimo 
metodikos sukūrimas“; vadovas 
prof. habil. dr. E. Kibirkštis;  įtraukta į 
finansuotinų rezervą, tačiau finansavimas 
nebuvo skirtas;

• Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų programos 
konkursui ,,Ekologiškų pakuočių 
projektavimo metodikų sukūrimas 
ištiriant jų fizikines-mechanines 
charakteristikas“; vadovas 
prof. habil. dr. E. Kibirkštis; ekspertų 
pasiūlyta finansuoti, tačiau finansavimas 
nebuvo skirtas;

• 7-osios bendrosios programos konkursui 
„Center of Modern Packaging Technologies 
Development“; projekto koordinatorius 
Ukrainos spaudos akademija; konkursas 
nelaimėtas;

• studentų mokslinių praktikų projektui 
„Studentų mokslinės veiklos skatinimas. 
II etapas“, įgyvendinamam pagal 
2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių 
plėtros programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų 
mobilumo ir studentų mokslinių darbų 
skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003). 
Praktikos tema „Lazerinės optikos 
ir kitų metodų taikymas polimerinių 
medžiagų ir pakuočių fizikinių 
savybių ir mechaninių charakteristikų 
tyrime“; studentas I. Čepelis; 
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vadovas prof. habil. dr. E. Kibirkštis; 
konkursas nelaimėtas.

• pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą 
mokslininkų grupių projektams 
„Pakuočių fizikinių- mechaninių 
charakteristikų ištyrimas ir racionali 
projektavimo metodika“; vadovas 
prof. habil. dr. E. Kibirkštis; ekspertai 
paraišką pasiūlė perkelti į maisto rėmimo 
programą.

BĮ UAB „PANODEN” užsakymu 
2011 12 29 pasirašė mokslinių-taikomųjų tyrimų 
sutartį Nr. 8635; tyrimų tema „Kokybiškos 
spaudos našumo didinimo metodų paieška, 
optimizuojant rastrinių velenų dinamines 
charakteristikas“; sutarties vadovas 
prof. E. Kibirkštis.
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Mokslininkų ir mokslo 
kolektyvų rėmimas

2011 m. Kauno technologijos universiteto 
mokslo fondo parama – 8,2 tūkst. Lt 
komandiruočių išlaidoms – buvo skirta 
Medienos technologijos katedrai dalyvauti 2011 
m. spalio 27–28 d. Osle (Norvegija) vykusioje 
7-ojoje konferencijoje „Wood Material Science 
& Engineering (WSE)“. Iš Lietuvos mokslo 
tarybos A. Baltrušaitis ir K. Ukvalbergienė 
gavo paramą 2520 Lt, o iš KTU mokslo fondo 
I kurso magistrantė J. Vitosytė – 1400 Lt. 
UAB „Aurika“ Grafinių komunikacijų 
inžinerijos katedros mokslinei laboratorinei 
bazei atnaujinti kasmet skiria 2000 Lt. 
Iš Lietuvos mokslo tarybos buvo gauta 
21 840 Lt parama – stipendijos moksliniams 
tyrimams vykdyti 9 fakulteto doktorantams. 

Vykdomas projektas „Podoktorantūros 
(post doc) stažuočių įgyvendinimas 
Lietuvoje“ tema „Lanksčių daugiasluoksnių 
medžiagų eksploatacinių savybių tyrimas ir 
erdvinės simuliacijos galimybių taikymas“. 
Stažuotoja dr. Virginija Sacevičienė, 
vadovė dr. Eugenija Strazdienė. 2011 ww–
2012 m. Lietuvos mokslo tarybos skirtas 
finansavimas – 149 854,96 Lt. Aprangos ir 
polimerinių gaminių technologijos katedros 
doktorantės Inga Audzevičiūtė-Liutkienė, 
Svetlana Radavičienė ir Jovita Dargienė 
laimėjo KTU aktyviausių 2011 metų doktorantų 
konkurse vienkartines stipendijas, doktorantė 
Svetlana Radavičienė – Valstybinio studijų 
fondo paramą (4680 Lt) moksliniams 
tyrimams 2011 m. vykdyti.



Inovacijų ir ryšių su verslu plėtra

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra 
ūkio subjektų užsakymu atliko tyrimus:

• „Metalizuotos dangos, dengtos gruntu, 
dažais ir laku defektų nustatymas“. 
Užsakovas UAB „Arets Graphics Baltica“; 
gautos lėšos – 762,30 Lt;

• „Daugiasluoksnio etiketinio popieriaus 
geometrinių parametrų ir banderolių 
priklijavimo ant stiklinės taros atplėšimo 
jėgos tyrimas“. Užsakovas UAB „Garsų 
pasaulis“;  gautos lėšos – 5000 Lt.

Technologinių paslaugų plėtros 
srityje Dizaino ir technologijų fakultetas 
gavo 52,9 tūkst. Lt. Per 2011 metus 
akredituoto KTU Statybinių medžiagų 
ir konstrukcijų tyrimų centro Medienos 
medžiagų ir gaminių laboratorija 
(vedėja V. Pranckevičienė) atliko 
akredituotus bandymus ir ekspertizes 
įvairioms Lietuvos įmonėms. Medienos 
technologijos katedra su įvairiomis 
įmonėmis sudarė technologinių ir kitų 
paslaugų sutarčių už 12,8 tūkst. Lt. Šios 
katedros darbo grupė, koordinuojama 
standartizacijos technikos komiteto 
TK 17 „MEDIENA“, rengė LST ir LST EN 
standartus. 2011 m. atlikta darbų už 
1740 Lt. Darbus finansavo Lietuvos 
standartizacijos departamentas.
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Akredituota Medienos medžiagų 
ir gaminių laboratorija 2011 m. atliko 
paslaugų ir konsultacijų 17-kai verslo įmonių. 
Ekspertizių ir mokslinių tyrimų rezultatai 
įdiegti gamyboje ir konsultuojant gaminių 
kontrolės įstaigas. 2011 10 14 vyko jungtinis 
Medienos technologijos katedroje atliekamų 
mokslinių COST veiklų rezultatų seminaras, 
kuriame dalyvavo KTU, Kauno kolegijos 
ir įvairių medienos pramonės įmonių 
darbuotojai. Grafinių komunikacijų inžinerijos 
katedra kasmet šalies pramonės įmonėms 

(UAB „Panoden“, UAB „Aurika“, UAB 
„Baltic Pack“ ir kt.) atlieka technologines 
paslaugas. Su šiomis įmonėmis katedra 
yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, 
todėl teikiamas paslaugas ir konsultacijas 
jas dažnai atlieka nemokamai. Ateityje 
katedra numato inovacijas su verslu plėsti 
– pasirašyti 5 bendradarbiavimo sutartis su 
šalies spaustuvėmis, reklamos agentūromis 
ir poligrafijos medžiagų platintojais. Tekstilės 
technologijos katedra 2011 m. pagal paslaugų 
sutartį K-2098 vedė mokymus mezgimo 
įmonės UAB „Devold“ darbuotojams.
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Mokslo publikacijų rodikliai (autorių indėlis)

Publikacijų skaičius 
(indėlis)

0501 
Aprangos ir 
polimerinių 
gaminių 
technologijos 
katedra

0504  
Tekstilės 
technologijos 
katedra

0505  
Medienos 
technologijos 
katedra

0506 
Dizaino 
katedra

0507  
Grafinių 
komunikacijų 
inžinerijos 
katedra

Iš 
viso 
2011

Mokslo monografijų ir 
studijų

0,00 1,00 1,00 0,00  0,00 2

Vadovėlių ir mokomųjų 
knygų

 0,00 3 2 0,00  5

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

9,09 14,41 1,00 0,00 5,32 29,82

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

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

Straipsniai „ISI WEB of 
Science“ konferencijų 
medžiagoje

3,05 0,00 0,00 0,00  0,00 3,05

Straipsnių leidiniuose, 
referuojamuose kitose 
tarptautinėse duomenų 
bazėse

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

Straipsnių kituose 
recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose

49,42 13,40 19,50 0,50 16,67 99,49

Patentų skaičius (JAP, 
JAV, ES)

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

Mokslo publikacijos ir 
mokslo rezultatų sklaida

Per 2011 m. Dizaino ir technologijų 
fakultetas publikavo: mokslo monografijų ir 
studijų – 2; vadovėlių ir mokomųjų knygų – 5; 
straipsnių „ISI WEB of Science“ leidiniuose 
turinčiuose citavimo indeksą, – 29,82; 
straipsnių „ISI WEB of Science“ konferencijų 
medžiagoje – 3,05; straipsnių kituose 
recenzuojamuose  mokslo leidiniuose – 99,49.
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Strateginės įžvalgos
Dizaino ir technologijų fakulteto 

studijų programos ir moksliniai tyrimai 
yra gerai suderinti su Lietuvos pramonės 
infrastruktūra, o ateitis yra palanki strateginei 
fundamentinės ir taikomosios mokslinės 
veiklos plėtrai. Didėja fakulteto darbuotojų 
dalyvavimas tarptautiniuose mokslo tinkluose 
ir asociacijose, aukštą personalo mokslinę 
kvalifikaciją įrodo intensyvus mokslinių darbų 
publikavimas, auga paslaugų pramonei 
apimtys ir inovacijų plėtra (inovaciniai 
čekiai,  įmonėms suteikiamos paslaugos). 
Konkursas į Medžiagų inžinerijos mokslo 
krypties doktorantūrą auga, pritraukiami 
užsienio doktorantai (iš Tarazos universiteto, 
Kazachstano). Fakulteto dalyvavimas COST 
programos veiklose skatina operatyvų 
žinių perdavimą, mobilumą, dalyvavimą 
konferencijose, naujų ryšių su Europos 
medienos ir kt. sričių mokslo lyderiais 
užmezgimą, idėjų ir inovacijų generavimą, nors 
LMT nuo 2012 m. nebeskirs realaus papildomo 
finansavimo kitokioms su mokslu susijusioms 
išlaidoms. Be to, COST veiklos idealiai tinka 
jauniesiems mokslininkams – magistrantams, 
doktorantams (ypač skatinamos moterys)  
rengti. O tobulintinos sritys, be abejo, yra 
tai, kad silpnai išnaudojamos galimybės 
pritraukti finansavimą vykdant MTTP 
veiklas, nepakankamas pramonės poreikių 
identifikavimas kuriant, siūlant ir diegiant 
mokslines ir technologines inovacijas bei 
jas komercializuojant. Turi stiprėti fakulteto 
dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
projektuose, didinant mokslinių veiklų 
tarpdalykiškumą ir plečiant bendradarbiavimą 
su gamybinėmis įmonėmis mokslinių tyrimų ir 
pramoninio dizaino srityse. 
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5
Personalo kompetencijų ir 
gebėjimų ugdymas bei kokybės 
gerinimas

Dizaino ir technologijų fakulteto kolektyvas 
palyginti jaunas – amžiaus vidurkis 45 metai. 2011 m. 
85,64 etato (dirbo 92 žmonės): profesorių - 8,25 etato 
(10 žmonių); docentų – 29 etatai (32 žmonės); lektorių 
– 12 etatų (17 žmonių); asistentų – 2,5 etato (4 žmonės); 
dėstytojų valandininkų – 0,16 etato (1 žmogus); mokslo 
darbuotojų ir kitų tyrėjų – 3,73 etato (6 žmonės); 
administracijos darbuotojų – 2 etatai (11 žmonių); kitų 
darbuotojų – 28 etatai (31 žmogus).

Dizaino ir technologijų 
fakulteto veiklos 
užtikrinimas
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2011 m. Aprangos ir polimerinių 
gaminių technologijos katedros stažuotoja 
dr. V. Sacevičienė, vykdydama projektą 
„Podoktorantūros (post doc) stažuočių 
įgyvendinimas Lietuvoje“ tema „Lanksčių 
daugiasluoksnių medžiagų eksploatacinių 
savybių tyrimas ir erdvinės simuliacijos 
galimybių taikymas“, nuo 2011 09 05 iki 
2011 09 20 stažavosi Rygos technikos 
universiteto Tekstilės medžiagų technologijos 
ir dizaino instituto medžiagų tyrimo 
laboratorijoje. Projektui vykdyti skirtas 
149 854,96 Lt finansavimas. Tos pačios 
katedros dėstytojos prof. V. Masteikaitė, 
prof. V. Jankauskaitė ir prof. E. Strazdienė 

Dizaino ir technologijų fakulteto 
veiklos užtikrinimo stiprybė yra ta, kad 
gera fakulteto darbuotojų amžiaus 
struktūra ir palankus užimamų 
kvalifikacinių pareigybių balansas 
atitinka veržlaus vystymosi poreikius 
ir perspektyvas. Tačiau toliau gerinti 
darbuotojų kompetenciją augimo 
laikotarpiu reikėtų skatinant mobilumą, 
išvykstant paskaitoms / tyrimams ir 
atvykstant užsienio kolegoms. Būtina 
lanksčiau Pedagoginiam personalui 
reaguoti į rinkos pokyčius, naujų 
technologijų atsiradimą, geriau mokėti 
dėstomoje srityje vartojamas užsienio 
kalbas ir aktyviau taikyti naujus 
mokymo metodus.

bendradarbiauja su Kazachstano Tarazo 
Dulati universiteto bei Šiaulių universiteto 
mokslininkais mokslinių tyrimų ir 
doktorantų rengimo srityse.

Grafinių komunikacijų inžinerijos 
katedros stažuotojas dr. A. Dabkevičius 
pagal programos „Podoktorantūros 
(post doc) stažuočių įgyvendinimas 
Lietuvoje” projektą nuo 2011 06 16 
iki 2011 07 05 stažavosi Švedijos 
įmonės „Lorentzen & Wetre“ mokslo 
laboratorijoje, o nuo 2011 11 28 iki 
2011 12 18 – Varšuvos technologijos 
universiteto Mechanikos ir poligrafijos 
institute. 
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Darbuotojų rodikliai

05  
Dizaino ir 
technologijų 
fakultetas

0500 
Dekanatas

0501  
Aprangos ir 
polimerinių 
gaminių 
technologijos 
katedra

0504  
Tekstilės 
technologijos 
katedra

0505  
Medienos 
technologijos 
katedra

0506 
Dizaino 
katedra

0507  
Grafinių  
komunikacijų 
inžinerijos 
katedra

0520  
Plastiko ir odos 
gaminių tyrimų 
centras

0530 
Aprangos 
stiliaus 
centras

Iš viso  
2011

Darbuotojų užimtų etatų/žmonių skaičius 2,5 / 5 4 / 7 27 / 27 17,23 / 19 13 / 13 7,75 / 10 12,16 / 15 0 / 1 2 / 3 85,64 / 92

Profesorių  /  / 2,25 / 3 3,25 / 4 1 / 1 0,75 / 1 1 / 1  /  / 8,25 / 10

Docentų  /  / 11 / 12 5 / 5 6 / 6 4,25 / 5 2,75 / 4  /  / 29 / 32

Lektorių  /  / 4 / 5 2,5 / 4 2 / 2 0,75 / 1 2,75 / 5  /  / 12 / 17

Asistentų  /  / 0,5 / 1  /  / 1 / 2 1 / 1  /  / 2,5 / 4

Dėstytojų valandininkų  /  /  /  /  /  / 0,16 / 1  /  / 0,16 / 1

Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų  /  / 2,25 / 3 0,48 / 2  /  / 1 / 1  /  / 3,73 / 6

Administracijos darbuotojų 2 / 4  / 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 2 / 11

Kitų darbuotojų 0,5 / 1 4 / 7 7 / 5 6 / 6 4 / 4 1 / 1 3,5 / 5  / 2 / 2 28 / 31



Darbuotojų rodikliai

05  
Dizaino ir 
technologijų 
fakultetas

0500 
Dekanatas

0501  
Aprangos ir 
polimerinių 
gaminių 
technologijos 
katedra

0504  
Tekstilės 
technologijos 
katedra

0505  
Medienos 
technologijos 
katedra

0506 
Dizaino 
katedra

0507  
Grafinių  
komunikacijų 
inžinerijos 
katedra

0520  
Plastiko ir odos 
gaminių tyrimų 
centras

0530 
Aprangos 
stiliaus 
centras

Iš viso  
2011

Darbuotojų užimtų etatų/žmonių skaičius 2,5 / 5 4 / 7 27 / 27 17,23 / 19 13 / 13 7,75 / 10 12,16 / 15 0 / 1 2 / 3 85,64 / 92

Profesorių  /  / 2,25 / 3 3,25 / 4 1 / 1 0,75 / 1 1 / 1  /  / 8,25 / 10

Docentų  /  / 11 / 12 5 / 5 6 / 6 4,25 / 5 2,75 / 4  /  / 29 / 32

Lektorių  /  / 4 / 5 2,5 / 4 2 / 2 0,75 / 1 2,75 / 5  /  / 12 / 17

Asistentų  /  / 0,5 / 1  /  / 1 / 2 1 / 1  /  / 2,5 / 4

Dėstytojų valandininkų  /  /  /  /  /  / 0,16 / 1  /  / 0,16 / 1

Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų  /  / 2,25 / 3 0,48 / 2  /  / 1 / 1  /  / 3,73 / 6

Administracijos darbuotojų 2 / 4  / 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 2 / 11

Kitų darbuotojų 0,5 / 1 4 / 7 7 / 5 6 / 6 4 / 4 1 / 1 3,5 / 5  / 2 / 2 28 / 31
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Efektyvus finansų valdymas
2011 m. gautos Mokslo fondo lėšos 

buvo naudojamos labai efektyviai. 
Medienos technologijos katedra iš 
mokslo fondo gavo 8,2 tūkst. Lt. Jie 
išleisti mokesčiams už 2 straipsnius 
žurnale „Wood Research“ – 2214 Lt; 
tarptautinių konferencijų 
mokesčiams („Mechanika 2011“, 
„Vibroengineering 2011“ ir „Materials 
Engineering 2011“) – 2260 Lt; 
komandiruotėms Lietuvoje ir 
užsienyje – 1400 Lt.; prietaisams ir 
įrangos modernizavimui – 1500 Lt; 
knygoms, kvalifikacijos kursams – 
204 Lt; įvairioms paslaugoms – 600 Lt. 
Aprangos ir polimerinių gaminių katedrai 
skirtų mokslo fondo lėšų suma buvo 
38 tūkst. Lt. Jie išleisti komandiruotėms, 
kompiuterinei įrangai atnaujinti, mokslui 
ir studijoms reikiamoms knygoms 
pirkti, parodoms, konferencijoms, 
mokslo straipsniams publikuoti. Grafinių 
komunikacijų inžinerijos katedros gautos 
lėšos sudarė 9,0 tūkst. Lt. Už juos katedra 
įsigijo Brailio rašto parametrų optinį 
matavimo prietaisą  – 9237,88 Lt. Tekstilės 
technologijos katedros mokslinei veiklai 
buvo skirta 39,2 tūkst. Lt. Iš jų 22 500 Lt 
išleista kvalifikacijai kelti (darbuotojams 
ir doktorantams dalyvauti tarptautinėse 
konferencijose ir parodose), 12 100 Lt 
straipsniams spausdinti ISI sąrašo 
žurnaluose, turinčiuose citavimo 
indeksą, 4600 Lt – prekėms įsigyti 
(spausdintuvams, spausdinimo kasetėms, 
popieriui ir kt.).
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Gautų lėšų struktūra

Gautos lėšos, tūkst. Lt

05  
Dizaino ir 
technologijų 
fakultetas

0501  
Aprangos ir 
polimerinių  
gaminių 
technologijos 
katedra

0504  
Tekstilės 
technologijos 
katedra

0505 
Medienos 
technologijos 
katedra

Iš viso 
2011

Valstybės biudžeto asignavimai 4200,9 0,0 0,00 0,00 4200,9

Kitos tikslinės  valstybės 
biudžeto lėšos

0,00 7,7 59,1 2,4 69,2

ES struktūrinių fondų remiamų 
projektų

1556,1 0,00 0,00 0,00 1556,1

Technologinių ir kitų paslaugų 52,9 0,00 0,00 0,00 52,9

Studijų (valstybės 
nefinansuojamų)

590,4 0,00 0,00 0,00 590,4

Kvalifikacijos kėlimo 19,5 0,00 0,00 0,00 19,5
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Ryšiai su visuomene ir 
bendradarbiavimas

2011 m. Dizaino ir technologijų fakulteto 
darbuotojai mokslinę veiką populiarino ir 
plačiajai visuomenei: dalyvavo radijo ir TV 
laidose, skaitė paskaitas, vedė užsiėmimus. 
Aktyviai buvo dalyvaujama tokiuose 
renginiuose kaip mokslo festivalis „Tyrėjų 
naktys“ (2011 09 8–23), mokslo festivalis 
„Erdvėlaivis Žemė“ (2011 10 10), renginyje 
„Naktų naktis“, TV laidos rubrikoje „Mokslo 
ekspresas su R. Maskoliūnu“, be to, skaitomos 
paskaitos Moksleivių ir Vaikų universitetuose, 
publikuojami mokslo populiarinimo straipsniai 
„Kauno dienoje“, „Studijų aiduose“, 
„Mokyklos fronte“ ir kt. 

2011 m. KTU Studentų miestelyje 
vykusiame renginyje „Naktų naktis“ 
miestiečiams, studentams ir moksleiviams 
paskaitas skaitė: prof. S. Petrulytė „Išmanioji 
tekstilė ir kitos įdomybės“, prof. J. Vobolis 
„Virpesiai – žmogus – mediena“, 
prof. V. Masteikaitė „Šiuolaikinės aprangos 
funkcionalumas“, doc. K. Žukienė „Atminties 
stebuklas polimeruose“, prof. E. Kibirkštis 
„Spauda, pakavimas, ekologija“.

Nacionaliniame mokslo festivalyje 
„Erdvėlaivis Žemė“ itin daug dėmesio 
sulaukė Dizaino ir technologijų fakultete 
organizuota bendra pristatymų erdvė 
„Tai ta vieta...Step in“. Renginio dalyviai 
galėjo įsitraukti į diskusijas su mados, 
žiniasklaidos ir reklamos, tekstilės, medienos 
ir baldų, odos ir plastikų profesionalais, 
bendrauti su mokslo žmonėmis ir fakulteto 
studentais, taip pat išklausyti paskaitas: 
doc. J. Margelevičiaus “Ar egzistuoja žmogaus 
aura?”, lekt. A. Dabkevičiaus „Žmogaus auros 
tyrimo metodai“, doc. D. Albrekto „Mediena – 
universali ir įnoringa“, doc. D. Mikučionienės 
ir kt. „Megztas erdvėlaivis? Kodėl gi 



ne!“, doc. K. Žukienės ir doc. V. Urbelio 
„Nežinomas medžiagų mikropasaulis šalia 
mūsų...“ , atlikti praktinius darbus, kuriuos 
vedė lekt. K. Ancutienė, prof. E. Strazdienė 
ir kt. – „Get style”, doc. T. Kleveckas, mag. 
I. Malinauskaitė  – „Inžinerinio dizaino 
pamoka: susikonstruok mini povandeninį 
laivą”. Renginio metu Dizaino ir technologijų 
fakultete apsilankė apie 100 dalyvių.

„Tyrėjų naktis”, kuri apėmė 32 Europos 
šalis ir 320 Europos miestų, 2011 m. rugsėjo 
mėnesį vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Molėtuose ir kituose 
mažesniuose Lietuvos miestuose. Dizaino 
ir technologijų fakultete renginio metu 
buvo organizuotos bendros kūrybinės 
dirbtuvės „Dizainas lengvai“, duris 
kauniečiams ir miesto svečiams atvėrė 6 
fakulteto laboratorijos, paskaitas skaitė: 
prof. S. Petrulytė „Pagrok marškinėliais... 
arba ką gali XXI a. tekstilė“, prof. J. Vobolis 
„Virpesiai – žmogus – mediena“, 
prof. E. Strazdienė „Parametrizuotas trimatis 
skeneris – kas tai?“, doc. E. Kumpikaitė 
„Ornamentika lietuvių etnografinėje 
tekstilėje“, prof. V. Masteikaitė „Ką slepia 
daugiafunkcė striukė“, prof. E. Kibirkštis 
„Protingosios medžiagos“, asist. N. Kovaitė 
„2 fotografai – 2 priešingybės: Gregory 
Colbert filmas ir David LaChapelle darbai“. 
Šio renginio metu Dizaino ir technologijų 
fakultete lankėsi 250 moksleivių.

492011 metų veiklos ataskaita 



Itin didelio Vaikų universiteto dalyvių 
(100 registruotų moksleivių) susidomėjimo 
sulaukė fakulteto doc. E. Kumpikaitės 
paskaitos „Ornamentika lietuvių etnografinėje 
tekstilėje“ ir „Audinių dizainas“. Moksleivių 
universiteto rudens semestre fakulteto 
dėstytojai pristatė dvi paskaitas ir du praktinius 
užsiėmimus: „Elektroninė mikroskopija – 
raktas į mikro-ir nanopasaulį“ (doc. V. Urbelis), 
„Turėti (daug) ar neturėti“ (doc. V. Dobilaitė, 
doc. J. Domskienė, magistrantė O. Les), 
„Ar moksliniai tyrimai laboratorijose gali 
būti įdomūs“ (dr. D. Milašienė), „Nanogijų 
formavimas elektrinio verpimo būdu“ 
(dr. E. Adomavičiūtė, dokt. J. Šukytė). Bendras 
Moksleivių universiteto dalyvių skaičius – 125.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro 
parodų rūmuose Kauno dailininkų paramos 
fondo organizuojamame renginyje „Kauno 
Bienalė. Tekstilė 2011: dar kartą – šokam – 
pirmyn“ seminare paskaitą “Go Textile: the 
Possibilities of Smart Products” skaitė Tekstilės 
technologijos katedros prof. S. Petrulytė. 
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 
(KKKC) 2011 metų gruodžio mėnesį skyrė 
šiuolaikinei tekstilei. Prof. S. Petrulytė buvo 
pakviesta skaityti paskaitą „XXI a. tekstilė: 
menų ir mokslo sintezė“. Doc. E. Kumpikaitė, 
prof. R. Milašius ir doc. D. Mikučionienė 
skaitė paskaitas Vilniaus dailės akademijos 
Tekstilės katedros ir Kostiumo dizaino 
katedros studentams tema „Audinių 
savybės ir technologija“. Prof. S. Petrulytė 
ir prof. D. Petrulis mokslo populiarinimo 
paskaitas „Pažįstama – nepažįstama tekstilė“ 
skaitė Kauno Juozo Grušo gimnazijos, 
Raseinių Jono Žemaičio gimnazijos, Ariogalos 
gimnazijos, Prienų Žiburio gimnazijos, Birštono 
gimnazijos, Domeikavos gimnazijos, Vilkijos 
gimnazijos moksleiviams.

Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“ vykusioje 17-ojoje 
tarptautinėje baldų ir interjero 
parodoje „Baldai 2011“ , vykusioje 
kovo 31 d. – balandžio 03 d. 
„Dizaino galerijoje“, Medienos 
technologijos katedros studentas 
A. Požerskis pristatė du savo darbus 
„Kėdė - stalas ROTO“ ir „Kėdė-stalas 
ROTO“ (vadovas doc. V. Norvydas). 
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Lekt. E. Mackevičienė ir lekt. I. Balynaitė 
organizavo studentų kūrybinį kostiumų 
dizaino konkursą „Povandeninė fotosesija 
tarp ryklių“, bendradarbiaujant su 
povandeninės fotografijos ir tinklalapio 
„Fotonaras.lt“ autoriais. Prof. R. Milašius 
2011 m. lapkričio 5 d. dalyvavo Lietuvos 
radijo laidos „Ryto garsai“ ir  „Lietuvos 
diena“; davė interviu spaudai – kovo 31 d. 
pasirodė straipsnis „Verslo žiniose“.

Be to, 2011 m. spalio 26 d. buvo skaityta 
paskaita ir surengta katedros studentų darbų 
paroda organizacijai „Jaunieji maltiečiai“ 
(paskaitą skaitė asist. N. Buškuvienė). 
Lekt. G. Laureckienė dalyvavo socialiniame 
projekte „Būkim kartu“, kurį organizuoja 
Maltos ordino pagalbos tarnyba, o remia 
Kauno miesto savivaldybė. V. Masteikaitė, 
V. Sacevičienė ir J. Domskienė dalyvavo 
renginyje, skirtame Maltos ordino 
globojamiems vaikams.
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Poveikis regionui ir 
šalies raidai

Jau daug metų Dizaino ir 
technologijų fakultete rengiami 
konkursai. 2011 m. gegužės 6 d. vyko 
Grafinių komunikacijų inžinerijos 
katedros Studentų mokslinės draugijos 
2010 m. pabaigoje organizuoto 
konkurso „Komunikuok grafiškai“ darbų 
vertinimas ir baigiamasis renginys. Kartu  
buvo paminėta Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos diena. Konkursą sudarė 
fotografijos darbų sekcija ir poligrafijos 
gaminio idėjos sukūrimo sekcija, kurioje 
gaminių užduotis pateikė 6 įmonės 
ir organizacijos (spaustuvės „Kopa“, 
„Aurika“, „Panoden“, „ARX Baltica“, 
reklamos agentūra „Advision“, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai). 
Renginio metu buvo apdovanoti aklieji ir 
silpnaregiai, tapę Brailio rašto skaitymo 
konkurso nugalėtojais ir laureatais, taip 
pat moksleivių konkurso „Komunikuok 
grafiškai“ dalyviai.

2011 m. balandžio 29 d. 
įvyko renginys „Idėjų aukcionas‘, 
kurį organizavo UAB „ASIGA“ – 
išskirtinių baldų gamintoja. Renginio 
metu buvo išrinktas geriausias 
konkursinis nestandartinio baldo 
pasiūlymas. Projektą laimėjo 
Medienos technologijos katedros 
studento M. Jocevičiaus sukurtas 
originalus stalas. „Kauno dienoje“ 
2011 m. gegužės 23 d. buvo 
išspausdintas korespondentės 
V. Rupeikaitės straipsnis „Medieną 
padarys ilgaamžę“, kuriame interviu 
davė Medienos technologijos katedros 
vedėjas doc. dr. A. Baltrušaitis.

2011 m. lapkričio mėnesį 
organizuotas vidinis konkursas 
Žiniasklaidos inžinerijos SMD 
įvaizdžiui kurti ir įgyvendinti. 
Konkurso nugalėtojo parengtas 
draugijos logotipas bei logotipo 
vadovas (stud. Ž. Matusevičius). 
Nuo 2011 m. lapkričio 22 d. oficialiai 
pradėtas organizuoti 2012-aisiais 
vyksiantis Žiniasklaidos inžinerijos 
SMD organizuojamas konkursas 
moksleiviams „Dizmeiker‘is“.
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Strateginės įžvalgos
Aktyvus Dizaino ir technologijų fakulteto 

mokslinių rezultatų publikavimas prestižinėje 
spaudoje leidžia sukaupti dalinius poreikius 
tenkinantį mokslo finansavimo fondą, o tai 
yra geras potencialas komercializuojant 
sukuriamas inovacijas, tačiau būtina 
neatidėliotinai perorientuoti finansavimo 
šaltinius pritraukiant  projektines ir kitas 
išorines veiklas. Be to, teks daug dirbti norint 
susigrąžinti pasitikėjimą studijų programomis, 
taip pat pritraukti daugiau studentų, kartu ir 
per valstybės biudžeto asignavimus. 
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6
Infrastruktūros gerinimas

Šiuo metu 35 Dizaino ir technologijų 
fakulteto auditorijos talpina apie 1600 studentų. 
Apie 30 % fakulteto auditorijų yra šiuolaikiškai 
atnaujintos. Keturios kompiuterinės klasės (iš 
viso 65 vietos) aprūpintos modernia teorinio 
ir praktinio mokymo įranga – multimedija 
projektoriais, ekranais ir kita specializuota 
technologine ir programine įranga.

Dizaino ir technologijų 
fakulteto akademinė 
aplinka ir infrastruktūra



Fakultete įrengtos 45 
specializuotos laboratorijos, 
skirtos penkių technologijos 
mokslų studijų programų 
poreikiams, iš kurių apie 20 % 
atnaujintos bei aprūpintos 
modernia laboratorine įranga. 
Nemaža dalis senos laboratorinės 
įrangos sukurta ir atnaujinta savo 
lėšomis arba iš vietinių išteklių.

Informacinių technologijų 
plėtra

Vykdant projektą „Studentų profesinių 
praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas 
apdirbamosios pramonės imitacinėse 
įmonėse“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-074), 2011 m. 
buvo įsigyta ši programinė įranga: 

• Prinect – 18 licencijų (poligrafija ir 
leidyba);

• Varstotas – 25 licencijos (baldų 
projektavimas);

• WoodWOP – 10 licencijų (CNC tipo 
įrenginių darbo simuliacija);

• Adobe Design Premium – 12 licencijų 
(universali); 

• Lectra Kaledo – 15 licencijų (erdvinių 
gaminių projektavimas);

• ManSimSy – licencijos neterminuotos, 
skaičius neribotas (technologinių procesų 
imitavimas);

• Microsoft Dynamics AX – licencijos 
neterminuotos, skaičius neribotas (verslo 
valdymo sistema).

2011 m. kompanija „VETO AG“ Medienos 
technologijos katedrai padovanojo karkasinių 
namų projektavimo programinę įrangą 
VISKON 5.0 (20 licencijų), kurios vertė 4140 Lt.

2011 m. Medienos technologijos 
katedra suremontavo dvi katedros 
patalpas – Medienos mikrocharakteristikų 
tyrimo laboratoriją ir dėstytojų kabinetą. 
Aprangos ir polimerinių gaminių 
technologijos katedroje siekiant sumažinti 
vibracijų ir temperatūros pokyčių įtaką 
holografiniams interferometriniams 
plastiko gaminių, konstrukcijų ir medžiagų 
tyrimams, Holografijos laboratorija 
su holografine įranga buvo nukelta 
iš fakulteto 2 aukšto į rūsyje įrengtas 
ir suremontuotas patalpas. 2011 m. 
pradėtas rengti Grafinių komunikacijų 
inžinerijos katedros naujas „Medijų dizaino 
mokomasis kabinetas“. Šio kabineto 
įsteigimo tikslas – praktinių studentų žinių 
gilinimas pakuočių, leidinių, reklaminės 
fotografijos ir dizaino srityje. Šio kabineto 
remontui 2011 m. panaudota 30 780 Lt, o 
materialiniam aprūpinimui – 7615,47 Lt. 
Katedra šiais metais įsigijo ir Brailio rašto 
parametrų optinį matavimo prietaisą. 
Tekstilės technologijos katedra įsigijo 
naują modernią mikropluoštų formavimo 
laboratorinę liniją (Dr. Collin GmbH).
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Studentų buitis, kultūrinė, 
sporto ir viešoji veikla

Aktyviai veikia Dizaino ir technologijų 
fakulteto studentų atstovybė DIDI. 2011 m. 
15-tą kartą iš eilės organizuojamose „Dizaino 
dienose“ buvo pristatytos jaunųjų dizainerių 
sukurtos kolekcijos. Norisi pasidžiaugti ir 
fakulteto atstovybės iniciatyva organizuotu 
„Meno centru“, skirtu jauniesiems kūrėjams, 
kurie kuria ir nori tapti žinomais ar tiesiog 
pasidalyti savo idėjomis ir mintimis. Šis projektas 
pirmą kartą buvo įgyvendintas 2003 m., 

supratus, kad studentams ir moksleiviams 
trūksta bendros meninės veiklos, buvo 
siekiama, kad jaunimas kurtų, realizuotų 
save mene. Tai tapo tradicija ir 2011 m. 
lapkričio 14 –17 d. moksleivių ir studentų 
„Meno centras“ vyko jau devintus metus. 
Renginys „KTU Ledi“ vyksta kasmet. Jis 
skirtas išrinkti pačią šauniausią, drąsiausią 
ir kūrybiškiausią Kauno technologijos 
universiteto studentę. Šiais metais buvo 
išrinkta jau 35-oji KTU Ledi.
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Strateginės įžvalgos
Kalbant apie Dizaino ir technologijų 

fakulteto akademinę aplinką ir infrastruktūrą, 
būtina pabrėžti tai, kad turima ribotų 
galimybių mokslinė įranga netrukdo solidžiai 
dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose 
projektuose ir kitose veiklose. Fakulteto 
įvaizdis po atliktos išorinės renovacijos ir 
vidinio remonto tapo gana šiuolaikiškas 
ir patrauklus, tačiau turima įranga gali ir 
privalo būti efektyviau išnaudojama Lietuvos 
pramonės įmonių konkurencingumui ir 
inovatyvumui skatinti. Būtina integruoti 
turimą mokslinę įrangą, sukurti  potencialą 
lankstiems tarpdalykiniams tyrimams 
įrengiant atviros prieigos laboratorijas. 
Reikia atnaujinti kompiuterių klases  –  įsigyti 
projektavimo ir modeliavimo poreikius 
atitinkančią kompiuterinę įrangą. Teks 
renovuoti darbuotojų ir studentų bendravimo 
bei viešąsias fakulteto erdves, jas aktyviau 
panaudoti fakulteto veikloms viešinti.
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