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KTU 2011 

• 2011 m. KTU veiklos rezultatai pasiekti dirbant dviem 
skirtingos sudėties rektoratams. 
 

• Pagrindas – naujoji KTU strategija, parengta dalyvaujant 
visai Universiteto bendruomenei ir socialiniams 
partneriams. 

 

• Esminis iššūkis 2012 – nukreipti Universiteto bendruomenės 
pastangas ir koncentruoti išteklius naujai strategijai 
įgyvendinti, taikant efektyvesnę vadybą. 



KTU strategija: strateginės veiklos 

KTU VIZIJA: Lyderiaujantis Europos universitetas,                    
veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu. 



KTU struktūra 



KTU valdymas 

Strateginė veikla: 

studijuojančiųjų 

kompetencijos ugdymas ir 

studijų kokybės gerinimas 



Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 

• 2011 m. Universitete buvo vykdomos 57 pirmosios pakopos, 68 
magistrantūros studijų programos ir viena laipsnio nesuteikiančių 
studijų programa, skirta mokytojo kvalifikacijai įgyti. Universitete 
vykdomos 39 unikalios studijų programos. 
 

• 2011 m. buvo sukurtos ir įregistruotos 29 naujos studijų programos. 
 

• Nepaisant valstybės politikos mažinti universitetų studentų skaičių ir 
mažėjant abiturientų skaičiui įstojusių į KTU nesumažėjo – aktyvios 
rinkodaros, naujų studijų programų, papildomųjų studijų 
siekiantiems studijuoti magistrantūroje dėka į pirmąją                                
ir antrąją studijų pakopas 2011 m. priimta net                                          

20 procentų daugiau studentų nei                                                  
praėjusiais metais.  

 



Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 
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Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Į Lietuvos universitetus priimtų VF ir 
VNF vietų studentų skaičius 2011 m. 
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Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 

Priimtų studentų į universitetus skaičius 2009-2011, VF 



Priimtųjų į KTU pirmosios pakopos studijas geografija 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Studentų užsieniečių skaičius 2011 m. 

KTU studentų skaičius: 13213; užsieniečių dalis – 1,72 % (nuo 2010 m. padidėjo 18 %)  

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Valstybės skiriamos lėšos II pakopos studijoms finansuoti  
(tūkst. Lt/4 mėn.) 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Valstybės skiriamos lėšos II pakopos studijoms finansuoti  
(tūkst. Lt/4 mėn.) 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Studentų užsieniečių skaičius 2009 - 2011 m. 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 
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Studijų programų užsienio kalbomis skaičius 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 



Strateginės įžvalgos 

Strateginė veikla: studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas 

• Studijų programų atnaujinimas, praktikų stiprinimas, probleminio 
mokymo ir studentų individualaus darbo plėtra. 
 

• Tarpkryptinių ir tarpsritinių studijų plėtra. 
 

• Studijų tarptautiškumo didinimas. 
 

• Studijų programų komitetų (SPK) paskirties ir veiklos sampratos 
pokytis.  
 

• Dėstytojų kompetencijos gerinimas, jų pedagoginio krūvio 
sureguliavimas. 
 



KTU valdymas 

Strateginė veikla: 

žinių ir technologijų kūrimas 

bei perdavimas 



Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 

Straipsnių Thomson Reuters Web of Knowledge sąrašo leidiniuose su 
citavimo indeksu skaičiaus dinamika Universitete 



Universiteto leidžiamų žurnalų cituojamumo rodikliai pagal  
Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę 

Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 



Mokslinių tyrimų finansavimas, tūkst. Lt 

Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 



Dalyvavimas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir  
demonstracinės veiklos programose 

Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 



Doktorantūros vietų skaičiaus dinamika Universitete pagal mokslų sritis 

Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 



Strateginės įžvalgos 

• Intelektinės nuosavybės apskaitos bei valdymo ir mokslinės veiklos 
rezultatų komercializavimo sistemos kūrimas.  
 

• Tarptautinių doktorantūros mokyklų, jungtinių studijų programų 
kūrimas ir  doktorantų bei po doktorantūros Lietuvos ir užsienio 
tyrėjų pritraukimas ir ugdymas 
 

• Aukšto tarptautinio lygio tyrėjų pritraukimas, ugdymas ir skatinimas 
 

• Aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų                                           
ir mokslo grupių plėtra 

 

Strateginė veikla: žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 



KTU valdymas 

Strateginė veikla: 

Universiteto veiklos 

užtikrinimas 



Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Personalo valdymas 

Darbuotojų skaičius 



Dėstytojų pareigybių kaita  
 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Personalo valdymas 



Dėstytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Personalo valdymas 



Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas (vnt.)  

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Personalo valdymas 



Strateginės įžvalgos 

• Universiteto personalo valdymo strategijos sukūrimas: 
darbo užmokesčio, vertinimo ir motyvacijos, ugdymo, 
karjeros  planavimo ir adaptacijos sistema.  
 

• Darbuotojų balanso pagal amžiaus grupes išlaikymas. 
 

• Veiklos efektyvumo didinimas. 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Personalo valdymas 



Universiteto pajamų struktūros dinamika 
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Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 



Universiteto pajamų struktūra 2011 m. 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 



Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 

Valstybės biudžeto asignavimai universitetams 2011 m. 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

VU

KTU

VGTU

LSMU

LEU

KU

ŠU

VDU

VDA

ASU

MRU

LMTA

LKKA



Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 

Universiteto išlaidų struktūra pagal finansavimo šaltinius 



Panaudotos lėšos Universiteto pagrindinėms veikloms įgyvendinti  
(be projektinių lėšų) 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 



2011 metais vyko pasirengimas turto ir lėšų valdymo pokyčiams, 
susijusiems su Universiteto statuso pasikeitimu: 
  
 atliktas nepriklausomų vertintojų Universiteto turto 
vertinimas; 
 
 parengti turto, kuris bus investuojamas kaip viešosios 
įstaigos savininko kapitalas, sąrašai; 

 
 parengti nekilnojamo turto, perduodamo valdyti patikėjimo 
teise, sąrašai. 

 

 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 



Strateginės įžvalgos 

Lėšų ir turto valdymo tvarkos parengimas: 
 

• suformuoti Universiteto savininko kapitalą;  
 

• paruošti strateginius sprendimus dėl turto pardavimo, 
nuomos ir efektyvaus jo panaudojimo; 
 

• tobulinti finansų planavimo ir valdymo procesą.  

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Finansų valdymas 



Universiteto patrauklumo ir žinomumo didinimas 
visuomenėje: 
 

• 2011 m. parengta beveik 350 pranešimų apie 
Universiteto mokslininkų ir studentų darbus, 
vykstančius renginius; 
 

• Startavo nauja reklaminė kompanija “Įkraunam 
smegenis”, sukurtas profesinio orientavimo testas 
www.kastudijuoti.lt.  
 

 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Ryšiai su visuomene 

Rezultatai: 
• KTU yra vienas iš dažniausiai žiniasklaidoje minimų universitetų; 
 

• Socialinės žiniasklaidos indekso duomenimis, Kauno technologijos 
universitetas yra tarp penkių pačių aktyviausių socialinės žiniasklaidos 
dalyvių Lietuvoje. 



KTU paminėjimų skaičius Lietuvos žiniasklaidoje, proc.  

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Ryšiai su visuomene 



Strateginės įžvalgos 

• Universiteto įvaizdžio ir ryšių su visuomene stiprinimas, 
žinomumo tarptautinėje erdvėje didinimas; 
 

• Viešųjų ryšių skyriaus atliekamų funkcijų praplėtimas 
rinkodaros veiklomis ir komandos stiprinimas; 
 

• Rinkodaros ir komunikacijos strategijos parengimas. 

Strateginė veikla: Universiteto veiklos užtikrinimas 
 Ryšiai su visuomene 



KTU valdymas 

Strateginė veikla: 

Universiteto 

akademinė aplinka ir 

infrastruktūra 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Infrastruktūra 

Valdomas turtas 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Infrastruktūra 

• 2011 m. atliktas energetinių išteklių auditas ir patalpų 

panaudojimo auditas. 

 

• Pradėtos galimybių studijos: 
 

 Universiteto akademinio miestelio vystymas; 
 

 Veiklų, tiesiogiai nesusijusių su pagrindinėmis Universiteto 

veiklomis, administravimas ir pajamų iš jų uždirbimas 

(valgyklos, apgyvendinimas, patalpų nuoma); 
 

 Antrinių žaliavų rūšiavimo diegimas. 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Infrastruktūra 

Strateginės įžvalgos 

• Turto valdymo strategijos parengimas 
 

• Lėšų, skirtų infrastruktūrai, panaudojimo efektyvinimas 
 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Informacinių technologijų plėtra 

• Atliktas IT sektoriaus pertvarkos projektas, kuriame esamos 
padėties analizės pagrindu buvo pasiūlytos šio sektoriaus 
tolimesnės plėtros kryptys ir pateiktos rekomendacijos dėl 
Universiteto techninės ir organizacinės infrastruktūros reikiamo 
pertvarkymo. 
 

• Sukurtas naujas pagrindinis KTU bei fakultetų tinklalapiai; 
 
• Įdiegta nauja virtuali mokymosi aplinka Moodle2; 

 
• Įdiegta e-pašto sistema MS Exchange.  

 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Informacinių technologijų plėtra 

Strateginės įžvalgos 

• IT infrastruktūros valdymo strategijos parengimas 
 

 Naujos KTU Informacinių technologijų centro struktūros 
sukūrimas; 
 

 Informacinių sistemų vieninga sistema; 
 

 KTU www svetainių bendros valdymo sistemos diegimas. 
 

• IT resursų konsolidavimas, jų efektyvus naudojimas: 
 

 Vieningo duomenų centro koncepcijos įgyvendinimas; 
 

 Rezervinio duomenų centro įkūrimas; 
 

 Debesų technologijos plėtra. 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Studentų buitis, kultūrinė, sporto ir viešoji veikla 

 
• Išaugo gyvenančių bendrabučiuose skaičius: 2615 (2010 m. - 2472) 
 

• Universitete veikia 13 meno kolektyvų. Surengta daugiau nei 180 
koncertų, vakaronių, fotografijos darbų parodų, spektaklių, 4 kūrybinės 
stovyklos. 
 

• Universitete veikia daugiau kaip 20 studentų organizacijų. Jų 
organizuojamose veiklose, laisvalaikio užsiėmimuose dalyvauja daugiau 
kaip 1000 universiteto studentų. 
 

• 2011 m. KTU SA nariai atstovavo studentams KTU senate, rektorate, 
fakultetų tarybose, įvairiose Universiteto komisijose (KTU etikos 
kolegijoje, Senato studentų reikalų ir kitose komisijų veikloje, KTU 
stipendijų skyrimo komisijoje). 
 

• „KTU Karjeros dienose 2011“ apsilankė 66 įmonių atstovai ir daugiau 
kaip 3500 studentų (2010 m. apsilankė 50 įmonių atstovai ir daugiau 
kaip 6000 studentų). 
 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Studentų buitis, kultūrinė, sporto ir viešoji veikla 

 
• Sukurtas vienkartinių socialinių stipendijų fondas.  
 

• KTU studentams stipendijas skiria 35 įmonės ir mecenatai. 
2011 m. Universiteto studentams paramą įsteigė 4 naujos 
įmonės ir vienas mecenatas. 
 

• Skiriamų lėšų bendra suma padidėjo du kartus – nuo 80 tūkst. 
Lt iki 163 tūkst. Lt. Lėšos studentų organizacijų projektams remti 
padidėjo tris kartus – nuo 40 tūkst. Lt iki 130 tūkst. Lt. 
 



Universiteto akademinė aplinka ir infrastruktūra 
Studentų buitis, kultūrinė, sporto ir viešoji veikla 

Strateginės įžvalgos 

• Sporto, kultūrinių bei meninių renginių viešinimo ir prieinamumo 
programos plėtojimas pagal studentų poreikius; 
 

• Studentų aplinkos ir jiems teikiamų paslaugų vystymas; 
 

• Studentų idėjų paramos fondo vystymas; 
 

• Patrauklaus ir saugaus studentų miestelio idėjos vystymas; 
 

• Žaliųjų ir taupiųjų technologijų taikymas studentų buityje. 
 



KTU 2011 pasiekimai 

Komanda – kompetentinga, priimanti iššūkius, reikli sau ir 
kitiems, atvira. 
 
Bendruomenė – pasirengusi ir laukianti pokyčių bei tikinti 
galimybėmis. 
 
 



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 

Kauno technologijos universitetas 
K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuva 

www.ktu.lt 


