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2. Svarbiausi 2011 metų įvykiai

Dekanės žodis
Reaguodamas į pastarųjų metų iššūkius
universitetams, mūsų fakultetas daug
dėmesio skiria studijų rinkodarai, studijų ir
mokslo vienovei, studijų programų kokybei,
jų vertinimui ir materialiniam aprūpinimui.
Fakulteto akademinė bendruomenė suvokia
savo atsakomybę atliepiant regioninės plėtros
poreikius bei ugdant intelektualų, išsilavinusį
žmogų ir specialistą, todėl siekia sudaryti
geriausias sąlygas įgyti aukščiausio lygio
išsilavinimą.
Vadybos ir administravimo fakultetas
nėra didelis, todėl dėmesys studentams
yra individualizuotas: dėstytojai žino net tik
jų edukacinius poreikius, bet ir socialines

reikmes. Daugiausia dėmesio skiriama
patrauklios įgalinančios edukacinės aplinkos
kūrimui: populiarėja neakivaizdinių studijų
forma, dėstytojai dirba su nedidelėmis
studentų grupelėmis, į paskaitas kviečiami
lektoriai praktikai, skatinama studentų
mokslinė veikla. Nors esame geografiškai
nutolę nuo Lietuvos didmiesčių, tačiau mūsų
fakulteto studentai turi galimybę plėsti
kultūrinį akiratį, žinias ir patirtį bei susipažinti
su Europos šalių patirtimi studijuojamų
disciplinų srityje, dalyvaujant studijų mobilumo
programose.
Tikime, kad, nuolat rūpindamiesi
studijų proceso tobulinimu bei fakulteto
personalo vadybinės, pedagoginės ir
mokslinės kompetencijos didinimu, ugdysime
sąmoningus, kūrybingus, studijų svarbą
suvokiančius studentus, kurie sėkmingai
integruosis į darbo rinką ir efektyviai tvarkys
savo asmeninį gyvenimą.

Dekanė
prof. dr. Asta Valackienė
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Svarbiausi
2011 metų įvykiai
2011–2012 mokslo metus fakultetas
pradėjo pasiūlydamas naują pirmosios
pakopos studijų programą Ekonomika,
kuria susidomėjo nemaža stojančiųjų. Šiai
programai sėkmingai vykdyti fakultetas
išsiugdė penkis ekonomikos mokslų srities
daktarus. Vienas jų – Ričardas Mileris
apgynė daktaro disertaciją 2011 metais.
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2. Svarbiausi 2011 metų įvykiai

Studentų praktiniams gebėjimams
ugdyti ir įgytoms žinioms įtvirtinti atvertos
naujos galimybės: 2011 metais fakultetas
pradėjo organizuoti studentų praktikas
pagal Erasmus judumo programą. Pirmieji
studentai išvyko atlikti praktikos į Didžiosios
Britanijos (Kembridžo) ir Suomijos (Tamperės)
įmones. Gauti puikūs darbdavių atsiliepimai
apie studentų pasirengimą, kompetencijas ir
motyvaciją.

Šie metai fakultetui reikšmingi
organizuotų konferencijų rezultatais. Jau
vienuoliktą kartą buvo organizuojama
Studentų mokslinės draugijos konferencija
„Mūsų socialinis kapitalas – žinios“, kasmet
pritraukianti dalyvių ir iš kitų universitetų
bei kolegijų. Lapkričio 3–4 d. fakultete
vyko tarptautinė mokslinė konferencija
CISABE’11 (CHANGES in Social and Business
Environment), kurioje dalyvavo tyrėjai ir
praktikai iš Portugalijos, Turkijos, Vengrijos,
Bulgarijos, Prancūzijos, Serbijos, Latvijos,
Rumunijos, Lenkijos, Suomijos ir kt. šalių.

Renginys buvo skirtas naujų mokslo žinių,
atspindinčių pokyčius socialinėje ir verslo
aplinkoje, sklaidai, mokslininkų ir praktikų
dalijimuisi gerąja patirtimi, socialinių tinklų
moksliniuose tyrimuose vystymui bei
tarptautinių ryšių intensyvinimui skatinti.
Konferencijos straipsniai yra įtraukti į dvi
tarptautines duomenų bazes: Centrinės
Rytų Europos virtualios bibliotekos (CEEOL)
duomenų bazę ir Atvirosios prieigos žurnalų
duomenų bazę (DOAJ).

2011 metais buvo sėkmingai
tęsiamas Vadybos mokslų katedros
darbuotojos dr. Nidos Kvedaraitės
vadovaujamas projektas „Aukštųjų
mokyklų studentų migracinę
patirtį reprezentuojančių
nuostatų tyrimas“. Mokslinio
tyrimo rezultatai paskelbti
moksliniuose žurnaluose,
patvirtintuose Lietuvos mokslo
tarybos tarptautinėse duomenų
bazėse ir pristatyti tarptautinėse
mokslinėse konferencijose: 3rd
International Conference „HE&R
2010 EMUNI Higher Education
& Research Conference:
Entrepreneurial Learning
and the Role of Universities“
(Slovėnija), „International
Week 2011. Competition or
cooperation? Efficient outcomes
in different markes“ (Lenkija),
„KSI Transactions on Knowledge
Society“: IV International
Science Conference „Knowledge
Society“, V International Science
Conference for Young Researchers
„Technical Science and Industrial
Management“ (Bulgarija).
2011 metų veiklos ataskaita 5
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Studijuojančiųjų
kompetencijos ugdymas ir
studijų kokybės gerinimas
Pirmosios, antrosios pakopų
ir laipsnio nesuteikiančių
studijų programos
Vadybos ir administravimo fakultetas
siūlo tris bakalauro lygmens studijų programas
nuolatine ir ištęstine formomis: Verslo
administravimas (nuolatinės, ištęstinės studijos),
Vadyba (nuolatinės ir ištęstinės studijos),
Ekonomika (nuolatinės ir ištęstinės studijos).
Fakultete vykdoma viena magistro lygmens
Vadybos studijų programa (nuolatinės ir ištęstinės
studijos).
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3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

Stojančiųjų priėmimas
2011 metais į fakultetą priimti
98 studentai, iš jų į bakalauro studijas – 77;
į magistro studijas – 21. Didžiąją dalį stojančiųjų
sudaro Panevėžio miesto ir rajono gyventojai,
kita stojančiųjų dalis – Šiaurės Lietuvos
regiono: Anykščių, Biržų, Kupiškio, Rokiškio,
Pasvalio, Utenos, Radviliškio, gyventojai. 2011
metais įstojo studentų iš Palangos, Mažeikių,
Vilkaviškio, Vilniaus, Pagėgių, Vabalninko
miestų.
Stojančiųjų priėmimą koordinuoja ir
konsultacijas teikia Priėmimo grupė. Dėl
išlyginamųjų vadybos studijų stojančiuosius
konsultuoja Ekonomikos katedra.

2011 metų veiklos ataskaita 7

Studijų rinkodara
Fakulteto taryboje jau
antri metai tvirtinamas studentų
pritraukimo priemonių planas,
kuriame numatyta:
•

Bendradarbiavimas su
bendrojo lavinimo mokyklomis.
2011 metais pasirašyta
12 bendradarbiavimo sutarčių.
Fakultetas organizavo
išvažiuojamąsias temines
paskaitas-pamokas mokyklose;
atviras paskaitas moksleiviams
fakultete; bendradarbiaudamas
su Technologijų fakultetu,
rengė edukacines pažintines
ekskursijas moksleiviams. Kartu
su Priėmimo grupe dalyvauta
Karjeros dienų renginiuose
mokyklose. Iš viso aplankytos
ww23 mokyklos.

•

Ryšių su kolegijomis ir
profesinėmis mokyklomis
(Kauno kolegijos Kėdainių filialu;
Utenos kolegija; Ukmergės
technologijų ir verslo mokykla,
Panevėžio kolegija ir kt.)
plėtojimas ir naujų užmezgimas,
siūlant tęstines studijas pagal
Vadybos (jau organizuojamos)
ir Verslo administravimo (nauja)
programas.

•
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Moksleivių dalyvavimas mokslo
populiarinimo renginiuose,
vykstančiuose fakultete (pvz.,
„Erdvėlaivis-Žemė“, „Tyrėjų
naktis“, t. p. Moksleivių
universiteto, Vaikų universiteto
ir kt. renginiuose).

Suorganizuota neformali popamokinė
moksleivių veikla kartu su Studentų
atstovybe (pvz., viktorina „Gudragalvių lyga“,
kūrybiškumo čempionatai, sporto varžybos,
moksleivių kultūrinės popietės su Erasmus
studentais ir kt.).
2011 sausio 14 d. KTU Panevėžio
institutas ir Panevėžio miesto pedagogų
švietimo centras organizavo konferenciją
„Aukštojo mokslo reformos aidai vidurinio ir
universitetinio mokslo sanglaudai“.

3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

2011 metais, birželio–rugpjūčio mėnesiais, kiekvieną
penktadienį dalyvauta Panevėžio miesto savivaldybės
organizuotame renginyje „Susitikime penktadieniais“; viešoje
miesto erdvėje – miesto centre vyko studijų programų, studentų
renginių ir pasiekimų viešinimas.
Dalyvauta verslo ir pasiekimų parodose (kartu su
Technologijų fakultetu): „Expo Aukštaitija, 2011“ (Panevėžyje);
„Šiauliai‘2011“.
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Studentai ir absolventai
2011 metais fakultete
studijavo 496 studentai: bakalauro
studijose – 452 studentai, magistro
studijose – 44 magistrantai. 2011
metais Vadybos ir administravimo
fakultetą baigė 208 absolventai.
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Studijų rodikliai
Studijų rodikliai

Pirmosios pakopos studijos

Magistrantūros studijos

Papildomosios studijos

Studentų skaičius

452

Studentų nubyrėjimas (proc).

26,7

Studijų programų skaičius

3

Atnaujintų programų skaičius
Absolventų skaičius

178

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

4

Studentų skaičius

44

Studentų nubyrėjimas (proc).

3,2

Studijų programų skaičius

1

Atnaujintų programų skaičius
Absolventų skaičius

30

Užsienio studentų skaičius / mainų studentų
skaičius

3

Klausytojų baigusių kolegines studijas, skaičius

5

Klausytojų, baigusių universitetines studijas,
skaičius

0

Už gerus mokymosi rezultatus vardinės
stipendijos skirtos šiems studentams:
•

2010–2011 m. m. pavasario semestre rektoriaus
skatinamoji stipendija paskirta Verslo
administravimo bakalauro studijų programos
studentei Skaistei Chmeliauskaitei;

•

2010–2011 m. m. rudens semestre rektoriaus
skatinamoji stipendija paskirta Verslo
administravimo bakalauro studijų programos
studentei Kristinai Daučiūnaitei;

•

2010–2011 m. m. rudens semestre Broniaus
Masioko stipendija paskirta Verslo
administravimo bakalauro studijų programos
studentei Skaistei Chmeliauskaitei.

Kaip ir kasmet, su mokslinių projektų stendais
dalyvauta parodoje KTU „Technorama“.

2011 metų veiklos ataskaita 11

Studijų proceso
organizavimo tobulinimas
Orientuojantis į studentų poreikius,
studijos organizuojamos neakivaizdine forma.
Grupėms yra paskirti dėstytojais kuratoriai,
kiekvienas dėstytojas yra nustatęs konkrečias
studentų konsultavimo valandas.
Pagal patvirtintą kokybės stebėsenos
planą katedrų vedėjai ir kolegos lankosi vieni
kitų paskaitose. Naujausia studijų informacija,
studentams reikalingi dokumentai (paraiškų,
užduočių formos) yra viešinami fakulteto
tinklalapyje, siunčiami grupių seniūnams,
platinami per Studentų atstovybę. Į paskaitas
kviečiami lektoriai praktikai. Praktikai iš
įmonių, organizacijų, taip pat verslo atstovai
konsultuoja studentus baigiamųjų darbų
praktinių užduočių atlikimo klausimais.
Praktikai dalyvauja ir kvalifikacinėse
baigiamųjų darbų komisijose, praturtindami
studijų organizavimo procesą taikomosiomis
įžvalgomis. Taip stiprinamas baigiamųjų
darbų taikomumas verslo aplinkoje.
Akademinėje duomenų bazėje studentai gali
pamatyti tarpinius atsiskaitymų rezultatus.
Tobulinant studentų praktikų eigą, kiekvienoje
katedroje yra paskirtas praktiką kuruojantis
dėstytojas, kuris teikia konsultacijas, tikrina
sutartis, rūpinasi kita dokumentacija ir pan.
Dėstytojai ypatingą dėmesį skiria grįžtamojo
ryšio užtikrinimui paskaitų vedimo ir darbų
atsiskaitymų klausimais.

12 3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas

Aprūpinimas studijų
literatūra ir e. mokymo
plėtra
Per 2011 m. biblioteka įsigijo 758 egz.
(283 pavad.) dokumentų. Iš jų 415
egzemplioriai yra socialinių mokslų srities
literatūra: 219 egzempliorių knygų ir 4
standartai, 192 periodiniai leidiniai. Gauta
socialinių mokslų srities vadovėlių 181 egz.,
mokslinės literatūros – 49 egz., mokslo
populiarinimo leidinių – 24 egz., informacinių
leidinių – 16 egz. Anglų kalba socialinių mokslų
srities leidinių gauta 20 egz.

Dėstymo, mokymosi
ir vertinimo metodų
dermė
Dėstymo veikloje pratybų
metu taikomi įvairūs grupinio
darbo metodai, konkrečių
organizacijų atvejų analizė,
kritinį mąstymą bei konfliktų
sprendimo gebėjimus ugdantys
metodai: koncepcijų žemėlapis,
apribojimų teorijos metodai,
refleksija ir pan.
Tobulinant studentų
tiriamojo darbo gebėjimus,
paskirtos Socialinių mokslų
laboratorijoje dirbančio
laboranto konsultacijos
studentams SPSS programos
naudojimo klausimais.
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Studijų kokybės gerinimas
Siekiant studijų kokybės, padalinių ir
dekanato lygmenyje atliekama studentų
apklausos rezultatų analizė. Atliekamas kolegų
dėstytojų vedamų užsiėmimų stebėjimas.
Užtikrinama galimybė keistis naujausia
patirtimi, taikant naujus mokymo metodus.
Kas semestrą organizuojami magistrantų
metodologiniai seminarai.
Lietuvos mokslo tarybos organizuotam
studentų mokslinės praktikos konkursui
pateiktos keturios teminės paraiškos.

Papildomosios studijos
Per 2011 metus į papildomąsias
Vadybos studijas gauta 13 prašymų iš
baigusiųjų neuniversitetines studijas:
Kauno kolegijos, Utenos kolegijos.
Daugiausia tokių prašymų gauta
iš Panevėžio kolegijos absolventų.
Papildomąsias studijas baigė 12 studentų.
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Neformalusis švietimas
Fakulteto dėstytojai veda užsiėmimus
Vaikų universiteto ir Moksleivių universiteto
klausytojams. 2011 metais paskaitas skaitė
septyni Vadybos ir administravimo fakulteto
dėstytojai. Pažymėjimus gavo 219 klausytojų.
Vadybos ir administravimo fakultete
2011 metais įvyko šeši Panevėžio vyskupijos
Šeimos centro organizuoti seminarai. Jų tikslas
– moralės principais ugdyti tvirtos ir darnios
šeimos sampratą, skatinti ir palaikyti šeimų
bendruomenių kūrimosi iniciatyvas ir jų veiklą.
Išduoti 355 pažymėjimai.

Neformalaus švietimo paslaugas
teikia fakulteto struktūrinis padalinys
Vadybos mokymo centras (VMC).
Jo veiklos kryptys yra: tęstinio
mokymo programų įgyvendinimas;
mokymo paslaugų siūlymų teikimas
perkančiosioms organizacijoms; Valstybės
tarnautojų mokymo programų rengimas.
VMC prisidėjo prie 666 valstybės
tarnautojų ir verslo atstovų kvalifikacijos
atnaujinimo.
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Tarptautinio
bendradarbiavimo studijų
srityje plėtra
2011 metais pasirašytos trys naujos
bendradarbiavimo sutartys su užsienio
universitetais. Vyksta dvišaliai studentų ir
dėstytojų mainai.

Mart University, Turkija,); Asta Valackienė
(Tampare University of Applied Sciences,
Suomija); Brigita Stanikūnienė (Turku
University, Suomija).

Su dėstymo vizitais 2011 metais vyko
du fakulteto dėstytojai: Rolandas Kripaitis
(Canakkale Onsekiz Mart University, Turkija),
Diana Lipinskienė (Turku University, Suomija).

2011 metais dalinėms studijoms į užsienį
išvyko penki studentai, studijoms į fakultetą
atvyko aštuoni užsienio studentai (trys iš jų
magistrantūros studijoms). Dalis atvykstančių
užsienio studentų paskaitų integruotos į
lietuvių studentų grupes. Atvykstantiems
studentams siūlomi 25 moduliai anglų kalba.

Personalo stažuotėse dalyvavo keturi
fakulteto administracijos atstovai: Dalia
Susnienė (Canakkale Onsekiz Mart University,
Turkija); Rasa Glinskienė (Canakkale Onsekiz
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Strateginės įžvalgos
Siekiant studijų kokybės ir studentų
kompetencijos ugdymo, fakultete yra
numatyta plėtoti studijų tarpdalykiškumą
drauge su Technologijų fakultetu kuriant
bendras studijų programas. Dėstytojai
skatinami rengti modulius anglų kalba,
siūlant visą studijų programą užsienio kalba.
Perspektyvoje orientuojamasi į nuotolinių
studijų modulių parengimą, inovatyvių
dėstymo metodų taikymą studijų procese bei
užsienio lektorių kvietimą dėstymo veiklai.
Studijų kokybę užtikrins ir naujų, patrauklių
studijų programų paieška ir tobulinimas,
naujos mokslinės ir metodinės literatūros
rengimas, studentų verslumo kultūros
ugdymas bei koordinuotos strategijos
perimant užsienio universitetų praktiką
studentų pritraukimo srityje, formavimas ir
įgyvendinimas.

Planuojama toliau plėtoti
bendradarbiavimo iniciatyvą
su mokyklomis: išvažiuojamieji
vizitai į mokyklas su teminėmis
paskaitomis moksleiviams;
atviros paskaitos moksleiviams
fakultete. Numatoma skatinti
dėstytojus ir studentus aktyviau
dalyvauti mokslinėse studentų
praktikose. 2012 metais
organizuojant mokslinę
studentų konferenciją „Mūsų
socialinis kapitalas – žinios“
pirmą kartą organizuojama
atskira sekcija moksleiviams
„Atrask savyje tyrėją“.

Fakulteto dėstytojai sėkmingai dirba
Vaikų universiteto renginiuose, todėl ši
sėkminga patirtis bus panaudota ir Moksleivių
universiteto veikloje. Jau šių metų pavasario
semestrui užsiregistravo 83 moksleiviai, jiems
pasiūlyta 12 paskaitų.
Atsakingas už studentų praktiką katedros
darbuotojas stebės ir nuolat atnaujins
informaciją apie praktikos vietas tinklalapyje
„startuoju.lt“, taip išnaudodamas galimybę
lanksčiai reaguoti į įmonių ir studentų
poreikius.

2011 metų veiklos ataskaita 17
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Žinių ir technologijų
kūrimas bei perdavimas
Mokslininkų rengimas
Ekonomikos katedros lektorius
Ričardas Mileris 2011-aisias apgynė socialinių
mokslų srities, ekonomikos krypties daktaro
disertaciją „Įmonių kredito rizikos vertinimo
modelis“. Katedroje iš viso yra trys doktorantai,
kurie rengia socialinių mokslų srities disertacijas.
Ekonomikos katedros docentės Daiva Beržinskienė
ir Rasa Glinskienė yra doktorančių, studijuojančių
ekonomiką, mokslinio darbo vadovės.
Prof. dr. Asta Valackienė oponavo Latvijos
universitete daktaro disertacijai „Competence
and Professional Development of Study Program
Director as Manager“ (Socialiniai mokslai, Vadyba,
Edukacijų vadyba).
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Doktorantūros rodikliai
Doktorantūros rodikliai

P102
Ekonomikos katedra

Doktorantų skaičius

2

Apgintų daktaro disertacijų
skaičius

-

Mokslo laimėjimai
Fakulteto mokslinės veiklos
kryptis – „Socialiniai – ekonominiai
pokyčiai globalizacijos kontekste“.
Moksliniai tyrimai fakultete vykdomi
trimis kryptimis: socialinės-ekonominės
globalizacijos pasekmės Lietuvos
ekonomikai, konkurencingumą
įgalinančios aplinkos tyrimai, šiuolaikiniai
sociolingvistinio ugdymo aspektai mokant
kalbų. Tyrimų rezultatai pristatomi
tarptautinėse konferencijose ir yra
publikuojami tarptautinių duomenų bazių
referuojamuose leidiniuose.

Padaliniuose išsikristalizavo mokslinių
grupių temos. Ekonomikos katedroje
analizuojamos tarptautinės ekonomikos
ir Lietuvos užsienio prekybos problemos,
šiuolaikinės darbo rinkos klausimai, verslo
aplinkos prognozavimas, įmonių krizių
prevencinės sistemos modeliavimas. Vadybos
mokslų katedroje atliekami konkurencinį
pranašumą formuojančių organizacijų
tyrimai, darbo rinkos poveikis organizacijos
konkurencinei aplinkai, žmogiškųjų išteklių
vadybos ir kompetencijos ugdymo aplinkos
įžvalgos, aukštųjų mokyklų studentų migracinę
patirtį reprezentuojančių nuostatų tyrimai.
Kalbų centro darbuotojai atlieka informacinių
komunikacijų technologijų vaidmens mokant
užsienio kalbų tyrimus, gvildena terminologijos
problemas dvikalbėje aplinkoje.
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Dalyvavimas mokslo
programose ir užsakomųjų
tyrimų veikla
Projektinių pasiūlymų rengimo ir projektų
įgyvendinimo srityje pasiekta šių rezultatų:
tęsiamas mokslinis darbas „Aukštųjų mokyklų
studentų migracinę patirtį reprezentuojančių
nuostatų tyrimas“ (mokslininkų grupė:
dr. Nida Kvedaraitė, doc. dr. Rasa Glinskienė,
doc. dr. Aušra Repečkienė,
wwdoc. dr. Donatas Bakšys), kurį finansavo
Lietuvos mokslo taryba. 2011 metais skirtas
finansavimas – 62 600 Lt.
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Pastaraisiais metais moksliniame
kontekste plačiai diskutuojama protų
nutekėjimo ir jų susigrąžinimo problematika:
Lietuva, kaip ir kitos besivystančios šalys,
susiduria su masiniu kvalifikuotos darbo
jėgos išvykimu, sukeliančiu protų nutekėjimo
grėsmę bei darančiu neigiamą poveikį
šalies žmogiškųjų išteklių vystymuisi.
Aukštųjų mokyklų studentų migracinę
patirtį reprezentuojančių nuostatų tyrimas

problemą nacionaliniuose ir ES teisės aktuose
bei realioje Lietuvos akademinio jaunimo
aplinkoje ir veikloje. Išryškintos individų
migracinės patirties ir ketinimų migruoti
tyrimo metodologinį pagrindą sudarančios
ekonominė ir sociologinė prieigos, pagrįstos
atitinkamomis migracijos teorijomis ir
siūlomos kaip komplementarūs tarpusavyje
susiję požiūriai, įgalinantys nuodugniai ir
visapusiškai išanalizuoti migracijos procesus
ir vertinti tiriamąjį reiškinį tiek kokybiškai, tiek
kiekybiškai.
Pateiktos dvi paraiškos ES struktūriniams
fondams: pirmoji – Lietuvos ir Latvijos
pasienio bendradarbiavimo programa
„Europos teritorinis bendradarbiavimas“ /
Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation
Programme under European Territorial
Cooperation Objective (2007–2013); antroji
– „Partnerystės veiksniai tarp moterų ir
vyrų edukacinėje sistemoje“/ „Factors of
partnership betwen Women and Men in
Educational Systems“.
Panevėžio miesto Savivaldybės studijų ir
mokslo rėmimo tarybai pateiktos dvi paraiškos
atlikti mokslinius tyrimus: „Panevėžio
miesto įvaizdžio formavimo galimybės“
(mokslininkų grupė: doc. dr. Lina Kazokienė,
doktorantė Asta Krašenkienė); „Įmonių
socialinės atsakomybės modelio parengimas
Panevėžio regiono įmonėms“ (mokslininkų
orientuotas į šalies aukštosiose mokyklose
studijuojantį jaunimą, jų migracines
nuostatas ne tik į išorinę, bet ir į vidinę
migraciją, patirtį migracijos procesuose,
darbo rinkos, verslo ir edukacinėje
aplinkoje. Vykdydama projektą,
mokslininkų grupė parengė empirinio
tyrimo strategiją, grindžiamą sisteminiu
požiūriu ir kokybinio bei kiekybinio
tyrimų derme, kas padėjo įvertinti tiriamą

grupė: prof. dr. Asta Valackienė,
doc. dr. Brigita Stanikūnienė,
doc. dr. Dalia Susnienė, dr. Diana Micevičienė).
Pateikta paraiška organizuoti seminarą
„TOC for Education“ metodikos įrankiai kaip
inovatyvūs dėstymo metodai, naudotini
efektyviam mąstymui, konfliktų sprendimo
ir bendravimo gebėjimų ugdymui“
(doc. dr. Brigita Stanikūnienė).
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Mokslinė, metodinė
literatūra
Fakulteto mokslininkai išleido keturias
mokomąsias knygas ir tris metodines
priemones elektroninių išteklių pateikčių
rinkinių forma.

Mokslininkų ir mokslo
kolektyvų rėmimas
Fakultetas iš 2011 m. mokslinei veiklai
plėtoti skirtų lėšų septyniems mokslininkams
padengė mokslinių straipsnių publikavimo
išlaidas ir užsienio tarptautinių ir respublikinių
konferencijų dalyvio mokestį. Fakultete
dirbantiems doktorantams skiriamos lėšos
su studijų procesu susijusių komandiruočių
išlaidoms padengti. Devyniolikai fakulteto
mokslininkų padengtas fakulteto organizuotos
tęstinės tarptautinės mokslinės konferencijos
,,Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje“
dalyvio mokestis. Ši suma sudarė 4920 Lt.
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Fakulteto mokslininkams sudarytos palankesnės sąlygos
vykdyti mokslinius bei užsakomuosius tyrimus atnaujintoje
Socialinių tyrimų laboratorijoje bei Ekonomikos katedros
metodiniame kabinete. Sistemingai atnaujinami fakulteto
bibliotekos ištekliai. 2011 metais įsigyta 415 studijų ir mokslinių
tyrimų kokybei užtikrinti būtinų knygų už 12 827,85 Lt.
Prenumeruota periodikos už 3789,5 Lt.
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Technologinių paslaugų
plėtra
Bendradarbiaujant su Technologijų
fakulteto mokslininkais, dalyvauta rengiant
Panevėžio regiono įmonėms technologinių
paslaugų plėtojimo ir inovatyvių technologinių
sprendimų komercializavimo srities
užsakomųjų tyrimų tematiką. Vadybos ir
administravimo fakulteto indėlis – parengtas
projektų komercinio gyvybingumo ir finansinio
plano struktūros paslaugų paketas, kurį
sudaro įmonės finansinių rodiklių vertinimas,
atsižvelgiant į finansinių srautų pasiskirstymą
inovatyvaus produkto (paslaugos) gyvavimo
laikotarpiu, atliekant pajamų ir pelno prognozę
bei projekto efektyvumo ir perspektyvų
vertinimą.
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Inovacijų ir ryšių su verslu
plėtra
Fakulteto mokslininkai atnaujino verslui
teikiamų mokslinių paslaugų paketą. Siūlytos
šios mokslinės paslaugos ir ekspertizės:
seminarai verslui (Pridėtinės vertės kūrimo
specifika Panevėžio regione), mokslinės
paslaugos (Duomenų apdorojimas statistiniais
analizės metodais; Statistinių imitacinių verslo
procesų modelių formavimas); tyrimai (Verslo
įmonių viešieji ryšiai; Organizacijų įvaizdžio
formavimas; Santykiai su vartotojais; Įmonių
socialinė atsakomybė). Paminėtinas siūlomas
seminarų pedagogams ciklas „Metamokymasis
ir koncepcijų žemėlapio metodo taikymas“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta
paraiška „Pirkėjų nemokumo rizikos vertinimo
ir valdymo tobulinimas AB „Lietkabelis“ Ūkio

ministerijos skelbtam konkursui „Mokslo ir
verslo partnerystė“. Ričardo Milerio parengta
taikomojo pobūdžio daktaro disertacija
„Įmonių kredito rizikos vertinimo modelis“
pristatyta AB „Swednak“, AB „Lietkabelis“,
Panevėžio kredito unijos vadovams.
Susitikimų diskusijų metu išryškintos
galimos šios mokslinio tyrimo taikymo
galimybės praktinėje minėtų įmonių
veikloje. Kaip ir kasmet, fakulteto moksliniai
tyrimai reprezentuoti Panevėžio mokslo ir
technologijos parko renginiuose, atnaujinta
užsakomųjų mokslinių tyrimų tematika
pristatyta Panevėžio prekybos, pramonės ir
amatų rūmų nariams.
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Mokslo publikacijos ir
mokslo rezultatų sklaida
Ataskaitiniu laikotarpiu parengtos
28 mokslo publikacijos, 12 iš jų – tarptautinėse
duomenų bazėse esančiuose mokslo
leidiniuose paskelbti straipsniai. Mokslinės
informacijos instituto duomenų bazės „ISI
Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose
citavimo indeksą, publikuoti penki straipsniai,
Mokslinės informacijos instituto duomenų
bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose,
neturinčiuose citavimo indekso, du
straipsniai, kitų tarptautinių duomenų bazių
leidiniuose – taip pat penki straipsniai.
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
paskelbta 16 publikacijų.

Mokslo publikacijų rodikliai (autorių indėlis)

Publikacijų skaičius (indėlis)

P101 Vadybos
mokslų katedra

P102
Ekonomikos
katedra

P118 Kalbų
centras

Iš viso
2011

Vadovėlių ir mokomųjų knygų

3

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

4,00

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

0,33

0,33
2,50

Straipsnių leidiniuose, referuojamuose
kitose tarptautinėse duomenų bazėse

1,17

1,33

Straipsnių kituose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose

3,68

7,32
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3
1,00

1,00

5,00

12,00

2011 m. fakultetas suorganizavo
dvi mokslines konferencijas. 2011 m.
balandžio 21 d. vyko 11-oji Studentų mokslinės
draugijos (SMD) konferencija „Mūsų socialinis
kapitalas – žinios“. Konferenciją rengė PI
Studentų mokslinė draugija. Konferencijos
tematika apėmė šias tyrimų sritis: ekonomikos
ir rinkodaros problemos besikeičiančioje
aplinkoje, socialinių reiškinių identifikavimas
ir interpretacijos, inovacijų vadyba, verslo
procesų analizė.
Iš 43 konferencijos dalyvių 38 buvo
Vadybos ir administravimo fakulteto studentai.
Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto,
Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto
atstovai. Studentų mokslinės konferencijos
pranešimai išspausdinti atskiru leidiniu ir
kompiuteriniame kompaktiniame diske.
2011 m. lapkričio 3–4 d. vyko 4-oji
tarptautinė mokslinė konferencija „Pokyčiai
socialinėje ir verslo aplinkoje“ (CISABE’11).
Konferenciją rėmė Lietuvos mokslo taryba
(sutartis Nr. MOR-17/2011). Skirtas 3800 Lt
finansavimas. Konferencijos partneriai buvo:
Baltijos tarptautinė akademija (Latvija); IAE
Lionu, Liono vadybos mokyklos universitetas
(Prancūzija); Yalova universitetas (Turkija);
VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas
(Lietuva), Pavel Sukhoi Gomelio valstybinis
technikos universitetas (Baltarusija); Sofijos
technikos universitetas (Bulgarija). Minėtų
aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės
nariai sudarė konferencijos organizacinio
komiteto daugumą. Mokslinį komitetą
sudarė mokslininkai iš devynių užsienio
šalių (Bulgarijos, Turkijos, Rumunijos,
Portugalijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos,
Izraelio, Vengrijos). Konferencijoje dalyvavo
42 Lietuvos ir 20 užsienio mokslininkų.
Išleistas mokslinės konferencijos pranešimų
leidinys ir mokslinės konferencijos pranešimų
kompaktinis diskas.

2011 metais fakulteto mokslininkai
ir tyrėjai dalyvavo (parengė
publikacijas ir skaitė pranešimus) 10
mokslinių konferencijų: iš jų penkiose
tarptautinėse užsienio, dviejose
Lietuvos tarptautinėse, trijose Lietuvos
respublikinėse.
Ekonomikos katedros docentas
Jonas Bikulčius skaitė pranešimą
respublikinėje mokslinėje-praktinėje
konferencijoje „Ateities visuomenės
sveikata. Medicininiai, etiniai, teisiniai
aspektai“.

2011 m. gruodžio 2 d.
Lietuvos mokslų akademijos
dienoje Panevėžyje Socialinių
mokslų sekcijos darbui vadovavo
prof. dr. Asta Valackienė.
Fakultetas aktyviai įsijungė į
„Tyrėjų nakties 2011“ renginius
Panevėžyje – paskaitas
skaitė dr. Diana Micevičienė,
lekt. Edita Petuškienė. Mokslinės
veiklos rezultatai pristatyti ir
neformalaus ugdymo forma:
Vaikų universitete ir Moksleivių
universitete.
Mokslinių tyrimų rezultatai
viešinti parodose: ,,Mokymasis.
Studijos. Karjera 2011“ (Vilnius);
„Technorama 2011“ (Kaunas);
EXPO‘AUKŠTAITIJA 2011
(Panevėžys); tarptautinėje verslo ir
pasiekimų parodoje „Šiauliai‘ 2011“.
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Strateginės įžvalgos
Siekiant efektyvesnės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros
tarpdalykiškumo principu, gilinant tarptautinio
bendradarbiavimo patirtį, numatoma inicijuoti
naujus mokslinius tyrimus ir aktyviai dalyvauti
jau vykdomuose projektuose kartu su
Technologijų fakultetu. Ypač akcentuojamas
inovatyvių idėjų ir užsakomųjų tyrimų
plėtojimas, paremtas išsamia verslo poreikių
analize kartu pritraukiant aukšto lygio
užsienio tyrėjus. Minėtos bendradarbiavimo
kryptys detaliai aptartos 2011 metais fakulteto
organizuotos tęstinės mokslinės konferencijos
„Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje“
darbinių diskusijų sekcijose metu, derinant
fakulteto tyrimų prioritetus su partnerių šalių
prioritetinėmis mokslo kryptimis. Ypač aktyviai
palaikomi ryšiai su Turkijos, Portugalijos,
Lenkijos, Vengrijos, Suomijos, Didžiosios
Britanijos mokslininkais mokslinių tyrimų
populiarinimo srityje rengiant kolektyvines
publikacijas.
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Daug dėmesio skiriama ir kartu
su užsienio partneriais parengtų
metodinių priemonių užsienio kalba
leidybai. Vienas esminių fakulteto
uždavinių vystant mokslinę
veiklą yra konsultacijų teikimas
verslo įmonėms ir užsakomųjų
tyrimų tematikos atnaujinimas,
taip pat studentų įtraukimas į
jau atliekamus ir perspektyvoje
numatytus mokslinius tyrimus. Tai
pasiekiama aktyviau dalyvaujant
Lietuvos mokslo tarybos
remiamuose studentų mokslinių
praktikų konkursuose. Patirties
inicijuoti bei dalyvauti moksliniuose
projektuose gilinimas – taip
pat artimiausios perspektyvos
uždavinys. Siekiant didinti fakulteto
mokslininkų kompetenciją
minėtiems uždaviniams įgyvendinti,
darbuotojai bus skatinami dalyvauti
tarptautinėse mokslininkų mainų
programose.

5

Vadybos ir
administravimo fakulteto
veiklos užtikrinimas
Personalo kompetencijų
ir gebėjimų ugdymas bei
kokybės gerinimas
Katedrose yra rengiami ilgalaikiai
personalo darbuotojų mokslinės ir
pedagoginės veiklos ugdymo planai ir
fiksuojamas jų įgyvendinimas. Dėstytojai
periodiškai stažuojasi užsienio šalių
universitetuose. 2011 m. pagal Erasmus
mainų programą stažavosi šeši dėstytojai
(du su mokymo vizitu, keturi – su
administravimo kompetencijų tobulinimo
vizitu). Doc. dr. Brigita Stanikūnienė,
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doc. dr. Diana Lipinskienė stažavosi
Turku universitete (Suomija),
prof. dr. Asta Valackienė Tamperės
universitete (Suomija), dr. Rolandas Kripaitis,
doc. dr. Rasa Glinskienė,
doc. dr. Dalia Susnienė – Canakkale Onsekiz
Mart universitete (Turkija).

Darbuotojų rodikliai
P1
Vadybos ir
administravimo
fakultetas

P100
Dekanatas

P101
Vadybos
mokslų
katedra

P102
Ekonomikos
katedra

P118
Kalbų
centras

P132
Vadybos
mokymo
centras

Iš viso 2011

Darbuotojų
užimtų etatų/
žmonių skaičius

1,75 / 3

2/2

13,24 / 16

10,9 / 16

3,86 / 8

5/5

36,75 / 46

Profesorių

/

/

/

0,5 / 1

/

/

0,5 / 1

Docentų

/

/

5/6

3,75 / 5

1/1

/

9,75 / 12

Lektorių

/

/

3,25 / 5

2,75 / 4

2,25 / 3

/

8,25 / 12

Asistentų

/

/

2/3

2,5 / 3

/

/

4,5 / 6

Dėstytojų
valandininkų

/

/

0,24 / 1

0,15 / 2

0,61 / 4

/

1/7

Mokslo
darbuotojų ir
kitų tyrėjų

/

/

0,75 / 3

0,25 / 1

/

/

1/4

Administracijos
darbuotojų

1,75 / 3

/

0/1

0/1

0/1

/

1,75 / 6

Kitų darbuotojų

/

2/2

2/2

1/1

/

5/5

10 / 10

Apie 80 proc. Ekonomikos ir Vadybos
mokslų katedrų dėstytojų dalyvavo
kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose
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Efektyvus finansų valdymas
2011 metais fakulteto pajamos viršijo
išlaidas. Racionalus išlaidų planavimas leido
sutaupyti 341 957,6 Lt (12 proc. gautų pajamų).
Pozityvu tai, jog nors biudžetinės ir veiklos
pajamos vis dar sudaro didžiąją struktūrinę
fakulteto pajamų dalį, tačiau, palyginti su
ankstesniu laikotarpiu, fakultetas gavo
finansavimą ir iš kitų šaltinių (LMT lėšos, kitos
finansavimo lėšos).

Gautų lėšų struktūra

Gautos lėšos, tūkst. Lt

P1 Vadybos ir
administravimo
fakultetas

Valstybės biudžeto asignavimai

1346,2

Kitos tikslinės valstybės biudžeto lėšos

P101
Vadybos
mokslų
katedra

P118
Kalbų
centras

67,4

4,4

Iš viso
2011
1346,2
71,8

Technologinių ir kitų paslaugų

127,1

127,1

Studijų (valstybės nefinansuojamų)

1349,1

1349,1

Kvalifikacijos kėlimo

166,1

166,1
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Ryšiai su visuomene ir
bendradarbiavimas
Fakultetas, siekdamas užtikrinti
studijų kokybę, atvirumą visuomenei
nuolat palaiko ryšius su Panevėžio
miesto ir regiono mokyklomis, verslo
įmonėmis, Panevėžio m. savivaldybės
atstovais, kolegijų atstovais, alumnais
bei VAF absolventais. Katedrų
personalas tiesiogiai komunikuoja su
mokyklų atstovais ir populiarina studijas
Panevėžyje. Jau tradicija yra tapę
renginiai: Vaikų universitetas ir Moksleivių
universitetas. Aktyviai dalyvauta
stojančiųjų pritraukimo mugėse,
dėstytojai vyko į mokyklas, kur skaitė
temines paskaitas.

Verslo įmonių atstovai
kviečiami dalytis gerąja patirtimi
bei prisidėti prie praktikos
vietų kūrimo. Verslo įmonių
atstovai dalyvauja mokslinėse
konferencijose ir kituose
fakulteto renginiuose. Siekiant
puoselėti studentišką veiklą
rengiami alumnų, studentų,
dėstytojų susitikimai.
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Poveikis regionui ir šalies
raidai
Vadybos ir administravimo fakulteto
struktūrinis padalinys – Vadybos mokymo
centras (VMC) dalyvavo investavimo į
Lietuvos žmogiškąjį kapitalą procese,
ugdydamas jos piliečių individualius
gebėjimus kaip vieną iš pagrindinių
veiksnių, lemiančių šiuolaikinės
ekonomikos plėtrą. Iš viso centre
kvalifikaciją kėlė 666 asmenys. VMC
siūlo Valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo programas. 2011 metais šiose
programose dalyvavo 595 valstybės
tarnautojai. Centras prisidėjo prie
Lietuvos teisinės valdžios institucijų
darbo kokybės gerinimo, padėdamas šio
viešojo sektoriaus atstovams – valstybės
tarnautojams – įgyti reikiamų žinių,
tobulinančių jų profesinę kvalifikaciją.

Kvalifikaciją kėlė 572 Lietuvos teismų
atstovai. Būdamas mobilus žinių nešėjas,
VMC mokymus rengė ne tik Panevėžyje,
bet ir kitų regionų miestuose – Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Ignalinoje
– iš viso šešiuose regionuose. Bendras
mokymo valandų skaičius – 216 akad. val.
Siekdamas kelti regresuojančios raidos
regiono (Ignalinos rajono) gyventojų
kompetenciją, VMC didino šio regiono
sanglaudą su kitais šalies regionais,
mažindamas jų išsilavinimo sąlygų
skirtumus.

VMC vykdė mokymus Ignalinos verslo
įmonės darbuotojams ir tai atitiko Utenos
regiono plėtros strategijos iki 2016 m.
subalansuoto socialinės infrastruktūros
plėtros prioriteto vieną iš tikslų – didinti
regiono žmogiškųjų išteklių kompetenciją.
Vykdydamas savo veiklą šešiuose skirtinguose
regionuose, VMC pirko prekių ir paslaugų
šiuose regionuose ir taip rėmė privatų
sektorių, prisidėdamas prie jo plėtros. VMC
nupirko prekių ir paslaugų už 79 758,55 Lt.
Vadybos mokymo centras savo veikla
prisidėjo prie Lietuvos 2007–2013 metų
laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos įgyvendinimo, o tai yra viena iš
šalies ekonominės plėtros sričių.
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Strateginės įžvalgos
Perspektyvoje numatoma plėtoti ir
stiprinti ryšius su visuomene, ypač su verslo
atstovais, siekiant populiarinti ir integruoti
mokslo pasiekimus į praktinę veiklą, aktyvinti
užsakomuosius tyrimus. Daugiau dėmesio
skirti tarptautiškumo didinimui – aktyviau
bendradarbiauti su užsienio šalių universitetais
partneriais, inicijuojant bendrą projektinę
veiklą. Stiprinant ryšius su mokyklų atstovais,
numatyta į kasmetinės studentų mokslinės
konferencijos „Mūsų socialinis kapitalas –
žinios“ sekciją ,,Atrask savyje tyrėją“ kviesti
moksleivius.
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Vadybos ir
administravimo fakulteto
akademinė aplinka ir
infrastruktūra
Infrastruktūros gerinimas
2011 m. Vadybos ir administravimo fakulteto
(Nemuno g. 33, III rūmai) bendras plotas sudaro
23 600 m²; laisvas neužstatytas plotas – 20 910 m²;
dirbama 29 auditorijose, trijose laboratorijose (įskaitant
Robotikos ir Transporto), 13 kabinetų. Be to, fakultete
yra biblioteka, skaitykla, sporto salė, aktų salė.
Fakultetui priklausančio Vadybos mokymo centro
(Klaipėdos g. 3) bendras plotas – 541,65 m²; naudingas
plotas – 369,95 m²; dirbama trijose auditorijose,
dviejuose kabinetuose.
2011 m. atlikta statybos ir remonto darbų už
240,7 tūkst. Lt.
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Informacinių technologijų
plėtra
Fakultete yra 10 auditorijų su
kompiuteriniais projektoriais, dvi
kompiuterizuotos auditorijos (po
15 kompiuterių), du kompiuterizuoti anglų
kalbos kabinetai (14 kompiuterių),
Socialinių tyrimų laboratorija
(įkurta 2009 m.) su septyniomis
kompiuterinėmis darbo vietomis, Vadybos
mokslų katedros metodinis kabinetas,
Ekonomikos katedros metodinis
kabinetas (įkurtas 2010 m.) su penkiomis
kompiuterinėmis darbo vietomis, Seminarų
kambarys su kompiuteriniu projektoriumi,
dviem nešiojamaisiais kompiuteriais,
Bibliotekos skaitykla (kompiuterinės darbo
vietos studentams). 2011 m. fakultete įrengta
bevielio interneto erdvė.
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Studentų buitis, kultūrinė,
sporto ir viešoji veikla
Fakulteto patalpose (III rūmai) įsikūrusi
Studentų atstovybė „PanFiSa“. Jos nariai –
27 studentai. 2011 metais į studentų atstovybės
narius priimti šeši nauji nariai. Ši atstovybė
koordinuoja ir organizuoja įvairius kultūrinius,
akademinius, sporto renginius, juose dalyvauja.
2011 metais vyko tokie renginiai: ,,Karjeros
dienos“, „Fuksų krikštas“, „PanFiSa Kalėdos“,
,,Sporto šventė“, krepšinio varžybos, pirmakursių
stovykla, dėstytojų ir studentų vakaras.
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Studentai aktyviai dalyvavo Vaikų
universiteto ir Moksleivių universiteto veikloje,
renginyje „Tyrėjų naktis“, mokslo festivalyje
„Erdvėlaivis Žemė“, Panevėžio miesto
gimtadienio mugėje bei eisenoje.
Vasaros metu birželio–rugpjūčio
mėnesiais studentai ir dėstytojai dalyvavo
Panevėžio miesto savivaldybės organizuotame
renginyje „Susitikime penktadieniais“ viešoje
miesto erdvėje – miesto centre.
Studentai vykdė ir socialinę veiklą: talkino
gausių šeimų bendrijai „Panevėžio šeimyna“,
dalyvavo „Maisto banko“ akcijose.

Fakulteto studentai parodė savo
pilietiškumą, dalyvaudami kraujo
donorystės akcijoje.
2011 metais fakultete studijavo
8 užsienio studentai (daugiausia,
palyginti su ankstesniais metais),
todėl fakulteto studentai buvo itin
aktyvūs jų mentoriai: rūpinosi jų
gyvenimo sąlygomis bendrabutyje,
jų laisvalaikiu, pažintinėmis
ekskursijomis. Surengtas Lietuvių
nacionalinis vakaras Erasmus
studentams.

Strateginės įžvalgos
Numatoma renovuoti sporto salę, įrengti
studentų grupinio darbo erdvę, apželdinti ir
reklamiškai vizualizuoti fakulteto teritoriją.
Planuojama aprūpinti informacinėmis
technologijomis įdiegiant specializuotus
programų paketus: duomenų ir finansinės
analizės sistemą IDEA Data Analysis Software,
verslo valdymo ir apskaitos sistemą Microsoft
Dynamics™ NAV 5.0, imitacinio modeliavimo
programą AnyLogic 6 University Researcher.
Numatoma įrengti dvi kompiuterių klases
po 15 darbo vietų ir penkias auditorijas su
kompiuteriniais projektoriais.
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