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Atsižvelgdamas į pastarųjų metų iššūkius, mūsų fakultetas didelį
dėmesį skiria studijų rinkodarai, studijų ir mokslo vienovei, studijų programų kokybei, jų vertinimui ir materialiniam aprūpinimui.
Visa fakulteto akademinė bendruomenė suvokia būtinybę reaguoti į regioninės plėtros poreikius, kurie susiję su intelektualaus,
išsilavinusio žmogaus ir specialisto ugdymu, todėl siekia sudaryti
geriausias sąlygas įgyti aukščiausio lygio išsilavinimą.
Vadybos ir administravimo fakultetas nėra didelis, todėl dėstytojai gali atsižvelgti net tik į studentų edukacinius poreikius, bet
ir į socialines reikmes. Pagrindinis dėmesys skiriamas patrauklios
edukacinės aplinkos kūrimui: populiarėja neakivaizdinės studijos,
dėstytojai dirba su nedidelėmis studentų grupelėmis, į paskaitas kviečia lektorius praktikus, skatina studentų mokslinę veiklą
ir dalyvavimą konferencijose. Esame geografiškai nutolę nuo Lietuvos didmiesčių, tačiau mūsų fakulteto studentai turi galimybę
plėsti kultūrinį akiratį, žinias ir patirtį, o dalyvaudami studijų mobilumo programose – susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.
Tikime, kad, nuolat rūpindamiesi studijų proceso tobulinimu bei
fakulteto personalo vadybinės, pedagoginės ir mokslinės kompetencijos augimu, ugdysime sąmoningus, kūrybiškus, studijų
svarbą visam likusiam gyvenimui suvokiančius studentus, kurie
sėkmingai integruosis į darbo rinką ir bus kūrybingi asmeninio
gyvenimo kūrėjai.
Dekanė Asta Valackienė
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Faktai ir skaičiai
Akademiniai darbuotojai

Studentai

21,83

Užimtų etatų skaičius

1,5

Profesoriai

10,25

Docentai

2

6

Lektoriai

Iš jų doktorantų
(gruodžio 31d.)

3

Asistentai

-

Vyriausieji mokslo
darbuotojai

-

Vyresnieji mokslo
darbuotojai

-

Mokslo darbuotojai

-

Jaunesnieji mokslo
darbuotojai

-

Moksliniai
stažuotojai

1,08

Kiti tyrėjai

351
Viso studentų
spalio 1 d. ( I ir
II pakopos bei
laipsnio nesuteikiančių studijų)

2
Iš jų užsienio
studentų

Studijų kryptys
I PAKOPOS
II PAKOPOS
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Publikacijos

Mokslo projektai

1
10,5

2

1

Publikacijos, indėlis

Mokslo
projektai

Nacionaliniai
mokslo projektai

Iš jų straipsniai
Thomson Reuters
Web of Knowledge
sąrašo leidiniuose
su citavimo indeksu,
indėlis

tūkst. Lt

Tarptautiniai
mokslo projektai

MTEP projektų su ūkio
subjektais pajamos
(MTEP projektai, kur tiesioginis
naudos gavėjas yra ūkio
subjektas)

Finansavimo šaltiniai

1054,3

1119,0

2246,9
tūkst. Lt

73,6
tūkst. Lt
Valstybės biudžeto
asignavimai

tūkst. Lt
Įplaukos už
teikiamas paslaugas

tūkst. Lt
Projektinės lėšos
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Studijos

6

2012 m. studijų
strateginiai prioritetai
Vadybos ir administravimo fakultetas siekia, kad jį baigę absolventai būtų pasirengę
kurti ir sėkmingai organizuoti savo verslą, gebėtų dirbti paslaugų, prekybos, gamybos
įmonėse, viešųjų paslaugų įstaigose, savivaldos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.
Siekiant studijų ir mokslo vienovės, glaudžių ryšių su pramone ir verslu, plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su socialiniais partneriais, periodiškai organizuojami studentų vizitai ir praktiniai mokymai socialinių partnerių įmonėse, skatinama dalyvauti socialinių
partnerių atstovų baigiamųjų bakalaurų darbų viešojo gynimo komisijose. Be to, siekiama periodiškai organizuoti dėstytojų ir socialinių partnerių susitikimus, kuriuose būtų
diskutuojama specializacijos dalykų dėstymo stiprinimo, baigiamųjų darbų tematikos,
kokybės, praktinio pritaikomumo klausimais.

Pirmosios ir antrosios pakopų
studijų programos
Vadybos mokslų katedra koordinuoja pirmosios pakopos verslo administravimo programą (nuolatinės ir ištęstinės studijos). Studentams suteikiama galimybė rinktis
paslaugų vadybos arba tarptautinio verslo specializacijas. Įstojusiems 2012 m. pasiūlyta gretutinių studijų galimybė – greta pagrindinių verslo administravimo studijų
studijuoti gretutinėse ekonomikos ir vadybos studijose.
Ekonomikos katedra koordinuoja pirmosios pakopos ekonomikos ir vadybos (nuolatinės ir ištęstinės studijos), taip pat antrosios pakopos vadybos studijų programas.
Pirmosios pakopos vadybos programos studentai žinias gali gilinti ir įtvirtinti pasirinkdami marketingo ar personalo vadybos specializaciją, taip pat ekonomikos ar verslo
administravimo gretutines studijas. Ekonomikos studijų programos studentams pasiūlyta tarptautinės ekonomikos ir prekybos specializacija arba gretutinės studijos
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(vadyba arba verslo administravimas). Antrosios pakopos vadybos studijų programos
studentai žinias gilina klausydami alternatyvius organizacijų vadybos modulius.
Studijų programų kokybei gerinti 2012 m. įrengta specializuota tarptautinio verslo
auditorija, specializuotos finansų ir ekonomikos auditorijos, studentų savarankiško
darbo grupėse erdvė, sukurta pedagoginio personalo skaitomų kursų (dalykų) aplinka virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“.
Įgyvendinant minėtas studijų programas, orientuojamasi į realių problemų sprendimų
paiešką, todėl žinios suteikiamos ne tik paskaitų, pratybų metu, dalyvaujant diskusijose, studentams studijuojant pagrindinę ir papildomą mokslinę literatūrą, rengiant
semestro darbus, bet ir kviečiant paskaitose dalyvauti įmonių atstovus (TEO LT, AB
„Swedbank“, VMI, „SEB gyvybės draudimas“, Valstybinė darbo inspekcija ir kt.), organizuojant pažintines išvykas į socialinių partnerių įmones.

Stojančiųjų priėmimas
2012 m. į pirmosios pakopos verslo administravimo programą per bendrąjį priėmimą
buvo pateikta 200 pageidavimų studijuoti, iš kurių: į valstybės finansuojamas studijas – 135 pageidavimai (iš kurių 20 pirmu pageidavimu), į valstybės nefinansuojamas
studijas – 65 pageidavimai (iš kurių 9 pirmu pageidavimu). Stojančiųjų geografija
koncentruota į Panevėžio miestą ir rajoną bei Šiaurės Lietuvos regioną. Į studijų programą priimti 25 studentai: 10 – nuolatinių studijų ir 15 – ištęstinių studijų studentų.
2012 m. į ekonomikos studijų programą įstojo 10 studentų, į vadybos – 9, į antrosios
pakopos vadybos studijas – 18. Stojusiųjų į vadybos studijas aukščiausias balas buvo
14,22, stojusiųjų į ekonomikos studijas – 18,56. Daugiausia 2012 m. įstojusiųjų studijuoti vadybą ir ekonomiką yra iš Panevėžio regiono.
Siekiant didinti studijų programos pasirenkamumą, fakulteto personalas 2012 m. aktyviai dalyvavo informaciniuose susitikimuose su bendrojo lavinimo mokyklų abiturientais ir technologiškųjų mokyklų absolventais. Vyko susitikimai mokyklose (per 30
vizitų į daugiau kaip 20 mokymo įstaigų), organizuoti pažintiniai vizitai į Vadybos ir
administravimo fakultetą, kurių metu buvo skaitomos paskaitos (per 15 vizitų).
Studijų rinkodaros tikslais 2012 m. dalyvauta šiuose renginiuose: respublikinėje verslo
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ir pasiekimų parodoje „Expo Aukštaitija 2012“ (rugsėjo 28 d.), parodoje-konferencijoje „Renkiesi profesiją – susikuri ateitį“ Pasvalio P. Vileišio gimnazijoje (sausio 20
d.), renginyje „Karjeros dienos“ Ukmergės verslo ir technologijų mokykloje (vasario
23 d.), Karjeros dienų renginiuose prekybos centre „Babilonas“ (Panevėžys) kartu
su Lietuvos inovacijų centro Šiaurės rytų Lietuvoje atstovais (spalio 8 d.), kalėdinėje
mugėje CIDO arenoje Panevėžyje (gruodžio 14 d.). Fakultete vyko atvirų durų dienos
(2012 m. balandžio 12–13 d.).
Fakultete aktyviai veikia Vaikų universitetas ir Moksleivių universitetas. 2012 m. Vaikų universitetą baigusiems moksleiviams įteikti 209 diplomai, Moksleivių universiteto
paskaitose dalyvavo 92 moksleiviai.
Studijų programų ir studentų veiklos viešinimas vyksta viešose miesto erdvėse. 2012
m. vasarą dalyvauta Panevėžio savivaldybės projekte „Susitikime penktadieniais“,
miesto visuomenei suorganizuotos edukacinės veiklos. Gruodžio mėnesį sėkmingai
vykdytos studentų labdaros akcijos: akcija beglobiams gyvūnams, akcija „Tuk tuk,
širdele“, skirta Panevėžio specialiosios mokyklos auklėtiniams, ir labdaros akcija Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ auklėtiniams.

Studijų tarptautiškumas
Vadybos ir administravimo fakultetas yra pasirašęs 8 bendradarbiavimo sutartis su
užsienio universitetais (iš jų dvi pasirašytos 2012 m.). Pagal Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartį vienas studentas iš Turkijos atvyko studijuoti verslo administravimo (pirmoji pakopa), vienas studentas pagal minėtą mainų programą studijavo
Canakkale Onsekiz Mart universitete Turkijoje. Penki studentai pagal Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartis užsienio verslo institucijose (Italijoje, Jungtinėje Karalystėje) atliko studijų praktiką.
2012 m. dėstyti į kitas šalis vyko 7 fakulteto dėstytojai: doc. dr. D. Lipinskienė (Genujos
universitetas, Italija), doc. dr. B. Stanikūnienė (Genujos universitetas, Italija), doc. dr.
A. Repečkienė (Santareno politechnikos institutas, Portugalija), doc. dr. N. Kvedaraitė
(Santareno politechnikos institutas, Portugalija), doc. dr. D. Susnienė (Canakkale Onsekiz
Mart universitetas, Turkija), doc. dr. L. Kazokienė (Canakkale Onsekiz Mart universitetas,
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Turkija), asist. B. Daraškevičiūtė (Canakkale Onsekiz Mart universitetas, Turkija).
2012 m. studentai turėjo galimybę dalyvauti dviejų dėstytojų iš Canakkale Onsekiz
Mart universiteto Turizmo ir viešbučių vadybos mokyklos (Turkija) paskaitose. Balandžio mėnesį paskaitas skaitė dėstytojas Selahaddin Bozkurt, gruodžio mėnesį –
dėstytojas Lutfi Atay.

Studentai ir absolventai
2012 m. Vadybos mokslų katedros koordinuojamą verslo administravimo studijų programą studijavo 157 studentai (iš jų 102 studentai pasirinko nuolatines studijas ir 55
studentai – ištęstines studijas). Studentų rotacijai laisvų valstybės finansuojamų vietų
studijų programoje nebuvo. Studentų „nubyrėjimas“ sudarė vidutiniškai 4 proc.
2012 m. pirmosios pakopos vadybos studijų programą iš viso studijavo 97 studentai,
ekonomikos – 54. Antrosios pakopos vadybos studijų programą studijavo 34 studentai. Vertinant studentų „nubyrėjimą“, per penkerius metus studijų nebaigė vidutiniškai
4 proc. pirmosios pakopos studentų ir 19 proc. antrosios pakopos studentų.
Nutraukti studijas apsisprendžiama dėl sudėtingos materialinės padėties, išvykimo
gyventi ir dirbti į užsienį, kitų asmeninių priežasčių. Siekiant sumažinti studentų „nubyrėjimą“, taikomos įvairios priemonės. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, studentui
gali būti suteikiamas laisvas lankomumas, siūloma individualizuoti studijas leidžiant
susimažinti akademinį krūvį (pasirinkti per semestrą mažiau kreditų), vieneriems metams suteikiamos akademinės atostogos ir kt.
Vienas pagrindinių kriterijų, renkantis studijas, yra darbo galimybės. Kaip tik todėl
nuolat stebima rinka, diskutuojama su socialiniais partneriais, vykdomos apklausos,
kurių rezultatai leidžia tinkamai reaguoti į rinkos pokyčius ir rengti kvalifikuotus specialistus. Tai yra viena iš aukšto absolventų įsidarbinimo lygio (apie 85 proc.) priežasčių.
Dalis studentų pakviečiami likti dirbti vietose, kur atliko praktiką, kita dalis susiranda
darbą savo iniciatyva. Katedros nuolat atnaujina skelbimus apie laisvas darbo vietas,
apie kurias praneša socialiniai partneriai. Nemažai absolventų dirba gerai žinomose bendrovėse, pvz.: UAB „Omnitel“, AB „Swedbank“, AB „Lietuvos draudimas“, Teo
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įmonių grupė, AB „Amilina“, AB „DanSuker Kedainiai“, AB „Linas Agro Group“, AB
„Kalnapilio-tauro grupė“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, AB „Naujoji Ringuva“ ir kt.
2012 m. pavasarį atlikta vadybos bakalauro studijas baigusių 123 absolventų ir darbdavių apklausa. Apklausoje dalyvavo 78 proc. nuolatines studijas baigę absolventai ir
22 proc. ištęstines studijas baigę absolventai bei 83 įmonių atstovai. 42 proc. apklaustųjų teigė, kad įgytos kompetencijos studijuojant vadybos studijų programą leido įsitvirtinti darbo rinkoje. 81 proc. apklaustųjų jau dirbo arba iš karto po studijų baigimo
įsidarbino pagal įgytą specialybę. Jų veiklos turinys atitinka įgytą vadybos bakalauro
kvalifikaciją. Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, nes pritaikant įgytus gebėjimus įsidarbinama ir profesinė karjera tęsiama šiuose
sektoriuose: privačiame paslaugų verslo sektoriuje (40,1 proc. apklaustųjų) ir privačiame pramonės sektoriuje (6 proc. apklaustųjų). Pareigos, kurias eina baigę vadybos
bakalauro programos absolventai, yra šios: vadybininkas (36,5 proc. apklaustųjų),
specialistas (19 proc.), administratorius (15 proc.), vidurinės grandies vadovas (24
proc.), dalis kitų sukūrė savo verslus.

Parama studentams
Daug dėmesio skiriama pirmakursių adaptacijai. Mokslo metų pradžioje pirmo kurso
studentams organizuojami susitikimai su KTU Panevėžio instituto administracijos atstovais, bibliotekos darbuotojais, informacinių technologijų centro darbuotojais, studentų atstovybės nariais. Studentams aiškinamos vidaus tvarkos taisyklės ir studijų
nuostatai. Studijų įvado renginių metu studentai supažindinami su studijų reglamentu, studijų programomis, specializacijų pasirinkimo ir praktikos proceso eigos klausimais, įgyjamomis kompetencijomis, profesinėmis kvalifikacijomis, studijų procesu bei
būsimos profesinės karjeros galimybėmis. Studentus konsultuoja fakulteto administracija, katedrų dėstytojai ir akademinių grupių kuratoriai, taip pat studentų atstovybė.
Paskutinio kurso studentams paskiriami praktikos vadovai (mentoriai) ir padalinyje
už praktiką atsakingas asmuo, konsultuojantis studentus praktikos klausimais. Antrosios pakopos studentams kasmet organizuojami metodologiniai seminarai, siekiant užtikrinti tinkamą baigiamųjų darbų kokybę. Informacijos paieškos gebėjimų
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stiprinimas įgyvendinamas organizuojant metodinius seminarus studijų programas
aptarnaujančiuose padaliniuose.
Aprūpinant katedrų koordinuojamų studijų programų studentus metodinėmis ir mokomosiomis priemonėmis, publikuota studijų literatūra (6 leidiniai).

Neformalusis švietimas
Ekonomikos katedros dėstytojai doc. dr. D. Micevičienė ir lekt. dr. R. Mileris skaitė pranešimus AB „Panevėžio statybos trestas“ statybos vadovų kvalifikacijos kėlimo seminare. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su statybos įmonių veiklos organizavimo
principais, įmonių veiklos rezultatų ir finansinės būklės vertinimo rodikliais.
Bendradarbiaujant su Panevėžio teritorine darbo birža, vestas seminaras konfliktų
valdymo tema (įteikti 55 pažymėjimai). Seminarą vedė prof. dr. A. Valackienė.

Dėstytojų potencialas
Vadybos mokslų katedroje 2012– 2013 m. m. pradžioje dirbo 13 dėstytojų, pedagoginis
personalas sudarė 9,75 etato: docentai – 6 etatus, lektoriai – 2,75 etato ir asistentai –
1,5 etato. Nuo rudens semestro pedagoginio personalo struktūra pasikeitė: dėstytojų
sumažėjo nuo 13 iki 11 (9 et.), pareigas pradėjo eiti 1 profesorius (1 et.), liko 5 docentai
(5 et.), 2 lektoriai (1,5 et.), 2 asistentai (1,5 et.).
Kalbų centro personalo skaičius optimizuotas (nuo 2,25 iki 1,84). Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų skaičius sudaro 75 proc. Dėstytojų amžiaus vidurkis – 46 m. Optimizuotas dėstytojų krūvis, remiantis Studijų tarnybos apskaičiuotu vidutiniu pedagoginiu
krūviu fakultete ir fakultetui nustatyta vidutine 2012–2013 m. m. pedagoginio krūvio
norma, yra 883 val.
Ekonomikos katedroje pedagoginį personalą sudarė 15 asmenų, iš jų 9 turėjo mokslo
laipsnį. Bendras pedagoginis krūvis 2012– 2013 m. m.: 8006 val. katedroje dirba 1 profesorė, 6 docentai, 4 lektoriai, 2 asistentai, 1 dėstytojas valandininkas ir 1 laborantas.
Tuo laikotarpiu iš docento pareigų į profesoriaus pareigas perėjo 1 dėstytojas, taip pat 1
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dėstytojas perėjo iš lektoriaus pareigų į docento pareigas. Be to, 2012 m. birželio mėn.
dar 1 lektorius laimėjo KTU skelbtą konkursą docento pareigoms.
Dėstytojų kompetencijos ugdymas.
Dalyvauta: projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas
įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį“ praktinio
verslumo ugdymo mokymų kursuose ir susitikimuose su verslo įmonėmis; projekto „Ino
Laboratorija“ verslumo interaktyviojo mokymo seminaruose: „Novatoriškų produktų /
paslaugų marketingas“, „Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos“; „TMD
Partners“ mokymo programoje „Mokymai, skirti sėkmingai karjerai, kompetencijų ugdymui“; „Žinių ir technologijų perdavimas“ pagal „Unigeb“ projekto seminaruose; ETKC
organizuotame žiniomis grįsto verslumo skatinimo projekte INOSTARTAS; 2012 m. balandžio 12 d. projekto „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 8 akad. val.
mokymuose (Lietuvos aukštojo mokslo viešinimo tinkle narių mokymai, skirti aukštojo
mokslo dėstytojams ir administraciniam personalui (viešoji įstaiga Vilniaus universiteto
Tarptautinio verslo mokykla)).
Taip pat dalyvauta 2012 m. vasario 17 d. IELTS seminare „IELTS Listening and IELTS Reading“; 2012 m. kovo 16 d. seminare „IELTS Writing and IELTS Speaking“; seminaruose:
„Transforming Higher Education in Europe: New Philosophy of Governance and Quality Guidelines“ (Tartu), „Basic Conceptual Foundations of the Adizes Methodology“,
„Best practice of Quality assurance system in K.H. Kempen University College“, kursuose: „Studijų programų atnaujinimas: studijų rezultatai ir didaktinė sistema“, „Dokumentų valdymas“, praktinio verslumo ugdymo mokymų kursuose, simuliaciniame žaidime
„Ateities verslas“. Prof. dr. A. Valackienė dalyvavo doktorantūros procese. Ji oponavo
daktaro disertaciją (Latvijos universitete, Ryga) „General Education School Principal‘s
Role in the Process of School Culture Improvement“ (03S). Dėstytojos doc. dr. D. Beržinskienė ir R. Glinskienė yra doktorančių (S. Jakštienė, G. Umbrasienė, E. Petuškienė)
mokslinio darbo vadovės. (prie pavardžių vardų inicialai)
Studentų apklausų, kurios atliekamos KTU, rezultatai rodo, kad studentai yra patenkinti
universitete dirbančių dėstytojų darbu. Dėstytojų veiklos vertinimo vidurkis – 3,6 balo
(maksimalus – 4).
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2012 m. mokslo ir inovacijų
strateginiai prioritetai, plėtros kryptys
Atsižvelgiant į pasiektus veiklos rezultatus ir universiteto prioritetines kryptis, planuojamas padalinio 2013 m. mokslinės veiklos tikslas – tęsti krypties „Tvarus augimas
ir darni socialinė raida“ mokslinius tyrimus.
Tyrimų tematikos:
o

konkurencinį pranašumą formuojančios organizacijų vadybos tyrimai;

o

darbo rinkos poveikio organizacijos konkurencinei aplinkai tyrimai;

o

žmogiškųjų išteklių vadybos ir kompetencijos ugdumo aplinkos tyrimai.

Uždaviniai:
o

Sudaryti kiekybinio aukštųjų mokyklų studentų patirties, įtraukties į darbo rinką ir
verslininkystės galimybių tyrimo, taip pat kokybinio jaunimo nedarbo mažinimo
ir perėjimo iš švietimo institucijų į darbo rinką palengvinančių priemonių tyrimo
instrumentus.

o

Atlikti kiekybinio tyrimo rezultatų analizę, taikant kiekybinio tyrimo statistinius
duomenų analizės metodus, taip pat atlikti kokybinio jaunimo nedarbo mažinimo
ir perėjimo iš švietimo institucijų į darbo rinką palengvinančių priemonių tyrimo
rezultatų analizę, taikant kokybinio tyrimo kontent analizės metodą.

o

Remiantis tyrimo rezultatais, parengti akademinio jaunimo įtraukties į nacionalinę
darbo rinką stiprinimo gaires ir rekomendacijas akademiniam jaunimui, švietimo
institucijų ir darbo rinkos atstovams.

o

Atlikti pažeidžiamiausių darbo rinkos segmentų analizę Lietuvos ekonomikos
svyravimų laikotarpiais, suklasifikuoti užimtumą lemiančius ekonominius veiksnius, atlikus detalią pažeidžiamų darbo rinkos segmentų analizę teoriniu lygiu ir
empirinį tyrimą Lietuvos ekonomikos svyravimų laikotarpiais, pateikti ekonominių
veiksnių poveikio užimtumui klasifikavimo teorinį modelį.

o

Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam projektui
tirti konkurencingumą įgalinančią aplinką darbo rinkos poveikio organizacijos
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konkurencinei aplinkai ir žmogiškųjų išteklių vadybos ir kompetencijos ugdymo
aplinkos srityje.
o

Parengti ir publikuoti 12 mokslinių straipsnių tarptautinėse duomenų bazėse
esančiuose mokslo leidiniuose.

o

Parengti ir publikuoti mokslo studiją „Akademinio jaunimo emigraciją ir (ar) judumą darbo tikslais reprezentuojančios nuostatos“.

o

Organizuoti mokslinę tarptautinę konferenciją „Changes in Social and Business
Environment“ CISABE’13.

o

Toliau gilintis ir plėtoti mokslinius tyrimus šiomis tematikomis: „Terminologijos
problemos dvikalbėje aplinkoje“ ir „Darnios plėtros ir socialinės atsakomybės vystymas organizacijoje“ – publikuoti mokslinius straipsnius, pristatyti tyrimus mokslinėse konferencijose ir rengti projektą.

o

Skatinti mokslininkų pastangas identifikuoti korporacinės komunikacijos galimybes ir socialinės atsakomybės įtaką ryšių su suinteresuotomis šalimis valdymui,
nustatyti suinteresuotųjų šalių vaidmenis.

o

Plėtoti mokslinius tyrimus darnios plėtros ir suinteresuotųjų šalių valdymo srityse, tikslinant priemonių adaptyvumą. Tęsiant pradėtus tyrimus, dalyvauti mokslo
konkursinio finansavimo projektuose.

o

Siekiant užtikrinti atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, biudžeto lėšų panaudojimo
skaidrumą, skatinti mokslo pažangą, informaciją apie mokslo darbus ir jų rezultatus periodiškai skelbti interneto puslapyje, dalyvauti miesto ir regiono renginiuose – skaityti viešas paskaitas (nuosekliai didinat jų skaičių).

o

Mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos rezultatus skelbti Lietuvos,
tarptautiniuose bei užsienio mokslo žurnaluose ir kituose mokslo leidiniuose, taip
pat pristatyti juos mokslinėse ir praktinėse konferencijose bei seminaruose.

o

Aktyviau dalyvauti teikiant paraiškas finansuojamų mokslinių tyrimų konkursuose.

Mokslinių tyrimų tematika
Vadybos mokslų katedros vykdomų tyrimų tematikos: konkurencinį pranašumą for-
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muojančių veiksnių tyrimai; darbo rinkos poveikio organizacijos konkurencinei aplinkai tyrimai; žmogiškųjų išteklių vadybos ir kompetencijos ugdymo aplinkos tyrimai.
Atliekamų tyrimų rezultatai svarbūs užtikrinti konkurencinį pranašumą bei ekonominės veiklos suderinamumą su aplinkos, socialiniais ir techniniais apribojimais.
Kalbų centro pagrindinė tyrimų tematika: „Terminologijos problemos dvikalbėje aplinkoje“.
Ekonomikos katedros mokslininkai atlieka verslo aplinkos prognozavimo srities mokslinius tyrimus – sprendžia įmonių kredito rizikos valdymo klausimus ir ieško būdų,
kaip tobulinti kredito rizikos vertinimo modelių formavimo procesą komerciniuose
bankuose. Atliekamų tyrimų rezultatai svarbūs užtikrinant ekonominį augimą bei
ekonominės veiklos suderinamumą su aplinkos, socialiniais ir techniniais apribojimais.
Taip pat daug dėmesio skiriama įmonių socialinės atsakomybės projekcijoms globaliojoje verslo aplinkoje. Atliekant Lietuvos karstinio regiono socialinius ir ekonominius
tyrimus darniojo vystymosi kontekste, analizuojamos regioninės socialinės ir ekonominės problemos, konceptualizuotos darniojo vystymosi paskatos.
Atsižvelgiant į aplinkos transformacijas, skatinančias ieškoti naujų įmonių valdymo sprendimų, daugiausia dėmesio skiriama verslo komunikacijos plėtotės ir vystymo tyrimams.
Rezultatai: ryšių su visuomene specifikos Lietuvos verslo įmonėse pažinimas, ryšių su
visuomene efektyvumo vertinimo kriterijų patikslinimas ir jų empirinis pagrindimas.
Dalis mokslininkų sprendžia šiuolaikinės darbo rinkos problemas. Atlikus ir dabar
atliekant šalyje tyrimus, daugiausia dėmesio skiriama skirtingų darbo rinkos grupių
probleminės integracijos priežasčių identifikavimui ir rekomendacijoms asmenų profesinei adaptacijai.

Mokslo infrastruktūra
Fakultetas disponuoja unikalia Suomijos centrinio banko licencijuota mokėjimų ir atsiskaitymų imitacinio modeliavimo programine sistema „BoF-PSS2“. Nuo 2006 m.
doc. D. Bakšys priklauso Suomijos banko koordinuojamai šios įrangos tarptautinei
plėtotojų grupei. Moksliniuose tyrimuose įranga naudojama mokėjimų ir atsiskaitymo
algoritmams analizuoti, Lietuvos banko administruojamų mokėjimų ir vertybinių po-
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pierių atsiskaitymo sistemų tyrimams atlikti. Ateityje turimą įrangą numatoma naudoti prioritetinės tvaraus augimo ir darnios socialinės raidos mokslo ir studijų srities
tyrimams plėtoti, tyrimams atlikti, taip pat rengti aukšto tarptautinio lygio publikacijas konkurencinį pranašumą formuojančių veiksnių tyrimų tematika.
Fakultetas siūlo šias mokslines paslaugas:
o

seminarai verslui „Pridėtinės vertės kūrimo specifika Panevėžio regione“ – pristatomos pelno gavimo galimybės Panevėžio regione visuose pridėtinės vertės ciklo
etapuose: kūrimo, investavimo, tiekimo, gamybos ir pardavimo;

o

seminarai pedagogams „Metamokymasis ir koncepcijų žemėlapio metodo taikymas“, skirtas didinti pasitikėjimą savimi veikloje, formuoti įžvalgą ateities veiksmams,
taip pat konfliktų sprendimo, veiklos planavimo ir kitus bendruosius gebėjimus;

o

mokslinės paslaugos „Duomenų rinkimas ir apdorojimas statistiniais analizės metodais (sprendžiamos problemos, išvadų ir rekomendacijų formulavimas), „Statistinių imitacinių verslo procesų modelio formavimas“, „Investicinių projektų ekonominis ir finansinis vertinimas“ (naujų technologijų diegimo gamybos procesuose
efektyvumo, investicijų į naują gamybos liniją poveikio įmonės finansiniams veiklos rezultatams vertinimas, investicinių projekto siekiant gauti ES struktūrinių
fondų paramą ekonominis pagrindimas);

o

siūlomi „Verslo įmonių komunikacijos“, „Organizacijų įvaizdžio vertinimo“ (prekės
ženklo žinomumo, visuomenės nuostatų įmonėje tyrimas, vartotojų pasitenkinimo tyrimai), „Santykių su vartotojais“ (vartotojų lojalumo, vartojimo ir elgsenos modeliavimo tyrimai), „Įmonių socialinės atsakomybės strategijos rengimo“
(adaptyvaus įmonių socialinės atsakomybės modelio rengimas, leidžiantis prognozuoti sparčiai kintančius visuomenės lūkesčius, veiklos sąlygas, skatinti naujų
rinkų formavimąsi ateityje didinant pridėtinę vertę) tyrimai.

Projektai
MTEP projektai
Padalinyje vykdytas mokslinių tyrimų projektas „Akademinio jaunimo judumo darbo
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tikslais tyrimas“, vadovė docentė N. Kvedaraitė, vykdomas pagal Lietuvos mokslo
tarybos remiamos veiklos kryptį – nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai
nacionaliniam saugumui“. Projekto trukmė – 16 mėn. Projekto tikslas – ištirti akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirtį, jų įtraukties į darbo rinką ir (arba) verslininkystės galimybes, siekiant parengti akademinio jaunimo įtraukties į nacionalinę
darbo rinką stiprinimo gaires, įgalinančias mažinti akademinio jaunimo nedarbo ir
užimtumo nesubalansuotumą bei skatinti jaunųjų verslininkų potencialą.
Apibendrintai pristatomi šie 2012 m. gauti rezultatai:
o

Atlikta akademinio jaunimo padėties nacionalinėje darbo rinkoje ir ES šalyse
lyginamoji analizė.

o

Moksliškai pagrįstos akademinio jaunimo įsitraukimo į darbo rinką prielaidos
ir lemiantys veiksniai bei užimtumo didinimo priemonės.

o

Parengta akademinio jaunimo judumo darbo tikslais empirinio tyrimo strategija, kuri pagrįsta metodologiškai.

o

Parengta akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirties, jų įtraukties į
darbo rinką bei verslininkystės galimybių kiekybinio tyrimo vertinimo metodika, žvalgomojo aukštųjų mokyklų studentų patirties darbo rinkoje kiekybinio tyrimo priemonė.

Ūkio subjektų projektai
Parengta „Techninė galimybių studija. Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklai kuriant
vėjo jėgainę“. 2012, Panevėžys. Užsakovas – AB „Lietkabelis“. Atliktas 3 kW ir 5 kW
vertikalios ašies vėjo jėgainių projektavimo ir gamybos ekonominis pagrindimas AB
„Lietkabelis“.

Licencijų ir technologijų perdavimo projektai
Bendradarbiaujant su Technologijų fakulteto mokslininkais, dalyvauta plėtojant Panevėžio regiono įmonėms technologinių paslaugų plėtojimo ir inovatyvių technologinių
sprendimų komercinimo srities užsakomųjų tyrimų paketą. Parengta „Techninė galimybių studija. Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklai kuriant vėjo jėgainę“. 2012, Pane-
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vėžys. Užsakovas – AB „Lietkabelis“. Ekspertinių paslaugų atlikimo sutartis (prof. dr. A.
Valackienė, doc. dr. D. Micevičienė).
Pristatyti inovatyvūs technologijų perdavimo srities sprendimai ir originalūs pasiūlymai
recenzuojamuose dviejuose tarptautiniuose moksliniuose projektuose (paraiškose):
„Integrating the Knowledge Continuity into the Concept of Business Continuity Management“ (Čekijos mokslo taryba, 2012 m.; projekto ID 13-16971 P) ir „Reverse Fows
Management as a Means of Value Creation“ (Čekijos mokslo taryba, 2012 m.; projekto
ID 13-14704 S) (prof. dr. A. Valackienė). Pateiktas modernus požiūris į socialinio lauko
reiškinių tyrimo metodologiją recenzuojamoje mokslo studijoje „Kokybiniai edukaciniai
tyrimai: teorijos, duomenų rinkimas ir analizė“ (Šiaulių universitetas, Edukacinių tyrimų
centras) (prof. dr. A. Valackienė). Įvertintos šiuolaikinės matematinio modeliavimo alternatyvos recenzuojamoje doc. dr. O. Purvinio, doc. dr. P. Šukio mokomojoje knygoje
„Neraiškioji logika ir jos praktiniai taikymai“ (lekt. dr. R. Mileris).
Dalyvaujama teikiant tyrimo paslaugas projektui „Lyderių laikas 2“. Atliekamas ilgalaikis
Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimas (doc. dr. B. Stanikūnienė).
Vykdytų tarptautinių mokslo projektų pajamos 2012 m.

-

Vykdytų projektų su ūkio subjektais pajamos 2012 m.

3000 Lt

Renginiai
Moksliniai seminarai ir konferencijos
2012 m. balandžio 25 d. vyko 12-oji studentų mokslinės draugijos (SMD) konferencija
„Mūsų socialinis kapitalas – žinios“. Konferenciją rengė PI Studentų mokslinė draugija. Konferencijoje dalyvavo 43 dalyviai, iš jų 33 KTU Vadybos ir administravimo
fakulteto studentai. Pranešimus skaitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto, KTU
Socialinių mokslų bei Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Panevėžio kolegijos atstovai.
Studentų mokslinės konferencijos pranešimai išspausdinti atskirame 159 psl. leidinyje
15 egz. tiražu ir pateikta 30 vnt. CD.
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2012 lapkričio 21 d. fakultete įrengtoje Nuotolinėje mažojoje studijoje (117 aud.) organizuota (kartu su partneriais) 13-oji Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitės vaizdo
konferencija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto svarstymas, siūlymų ir pastabų teikimas“.

Mokslinės veiklos rezultatų
sklaida visuomenei
2012 m. kovo 29–30 d. Baltijos asamblėjos gerovės komiteto posėdyje (Lietuva) skaitytas pranešimas „Quality of life – the WAY for societies‘ happyness“ (doc. dr. D.
Susnienė, bendraautoris doc. dr. D. Serafinas).
Skelbti mokslininkų ekspertiniai komentarai elektroninio verslo bankininkystės, asmeninių finansų (doc. dr. D. Bakšys), jaunimo judumo (doc. dr. N. Kvedaraitė, doc. dr. A.
Repečkienė) pokyčių darbo rinkoje (dokt. S. Jakštienė) tematika regiono radijuje ir
televizijoje: dienraštyje „Panevėžio rytas“, regioninėje televizijoje „Aukštaitijos TV“ ir
KTV, radijo stotyje „Pulsas“, Kėdainių televizijoje.
Populiarinant mokslinės veiklos rezultatus, dalyvauta renginiuose „Expo Aukštaitija“,
„Kalėdinė mugė 2012“ Panevėžyje (doc. dr. K. Bikulčius, dr. R. Kripaitis, doc. dr. D. Micevičienė, lekt. A. Oficerovienė, doc. dr. R. Žvirelienė).
2012 m. rugsėjo 19–20 d. nacionaliniame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ skaitytos paskaitos: „ŽINIOS yra ne tik informacinė TV laida, o MOKYMASIS – ne tik mokyklos suole“ (lekt. A. Oficerovienė), „Bausti negalima pasigailėti: kur dėti kablelį?“
(asist. J. Meškauskienė).

Tyrėjų potencialas
Fakulteto mokslininkai pripažįstami nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
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Apdovanojimai ir narystė organizacijose
2012 m. KTU Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto lektorei S. Jakštienei (mokslinė vadovė doc. dr. D. Beržinskienė) ir asistentei A. Krašenkienei (mokslinis vadovas prof. dr. A. Krupavičius) paskirtos Lietuvos mokslo tarybos doktorantų
stipendijos už akademinius pasiekimus.
Jaunųjų mokslininkų darbų parodoje „KTU Technorama“, vykusioje 2012 m. gegužės
3 d., pateikti stendiniai pranešimai, už juos įteiktos rektoriaus padėkos:
E. Vadlugai (stendinis pranešimas „Įmonių verslo riziką lemiantys veiksniai: statybos
paslaugų įmonės vidinių verslo riziką lemiančių veiksnių vertinimas“, vadovas dr. R.
Mileris);
S. Žėkui (stendinis pranešimas „Vadybos kompetencijos raiška Lietuvos alaus pramonės įmonėse“, vadovė doc. dr. R. Žvirelienė).
Doc. D. Lipinskienė yra tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Socialinės
transversijos ekonomikoje, politikoje ir visuomenėje“ mokslinio komiteto narė (Socialinių mokslų kolegija, Klaipėda, 2012 balandžio 19 d.), leidinio „The Journal of Industrial Relations and Human Resources“ konsultacinio komiteto narė, elektroninio žurnalo
„The JOURNAL of KNOWLEDGE ECONOMY & KNOWLEDGE MANAGEMENT (The
JKEM)“ redaktorių kolegijos narė.
Doc. N. Kvedaraitė ir doc. A. Repečkienė yra tarptautinės mokslinės konferencijos „1st
International Scientific Conference Contemporary organization 2012. Organization in
the face of contemporary challenges in the process of management“, organizuotos
Lomžos Bogdano Janskio vadybos ir antreprenerystės akademijoje (Bogdan Jański
Academy of Management and Entrepreneurship in Lomza, Lenkija) 2012 m. rugsėjo
26–28 d., mokslinio komiteto narės. Doc. N. Kvedaraitė yra ir periodinio recenzuojamo
mokslinių straipsnių leidinio „Mokslas ir edukaciniai procesai“ redaktorių kolegijos narė.

Bendradarbiavimas
Bendradarbiaujant tarptautiniu ir šalies mastu su kitomis mokslinių tyrimų grupėmis
ar institucijomis, katedros darbuotojai plėtoja ryšius su šių universitetų mokslininkais:
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o

Agroverslo ir kaimo plėtros universitetu,

o

Canakkale Onsekiz Mart universiteto Turizmo ir viešbučių vadybos mokykla,

o

Yalova University Turkey,

o

Annamalai University, India,

o

Tarptautinio verslo mokykla, Vengrija,

o

Grinvičo universitetu, Didžioji Britanija,

o

Genujos universitetu, Italija.

Plėtojant ryšius su regiono verslo įmonėmis technologijų kūrimo ir perdavimo srityje,
įgyvendinant žiniomis grįstos ekonomikos strateginius prioritetus, bendradarbiauta
su šiomis įmonėmis:
o

UAB „Panevėžio ketus“. Plėtojant tyrimus socialinės atsakomybės principų diegimo srityje, parengta paraiška Ūkio ministerijos skelbtam konkursui
„Verslo ir mokslo partnerystė 2012“: „Socialinės atsakomybės strategijos parengimas UAB Panevėžio ketus“ (prof. dr. A. Valackienė).

o

AB „Lietkabelis“. Teikta paraiška Ūkio ministerijos skelbtam konkursui „Verslo ir mokslo partnerystė 2012“ atliekamam tyrimui „Pirkėjų nemokumo rizikos vertinimo ir valdymo tobulinimas AB „Lietkabelis“ (lekt. dr. R. Mileris)
kofinansuoti. Modifikavus komercinių bankų kredito rizikos vertinimo modelį, sukurtas statistinis įmonių nemokumo prognozavimo modelis, leidžiantis
tobulinti įmonės veikloje patiriamų rizikų vertinimą mažinant beviltiškų sąnaudas.

Rengiant mokslinių tyrimų projekto „Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas“ paraišką, buvo bendradarbiaujama su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmais, Panevėžio teritorine darbo birža.
Rengiant mokslinių tyrimų projekto „Suinteresuotųjų šalių ryšių valdymas plėtojant
socialinę atsakomybę įmonėje“ paraišką, buvo bendradarbiaujama su VšĮ Panevėžio
miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi, Panevėžio teritorine ligonių kasa, VšĮ
Panevėžio miesto poliklinika.
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Socialiniai projektai
Vykdyti 6 socialiniai projektai:
o

„Maisto banko“ akcijoje talkininkauta gausių šeimų bendrijai „Panevėžio šeimyna“;

o

Suorganizuota labdaros akcija „Tuk tuk, širdele“, skirta Panevėžio specialiosios mokyklos auklėtiniams (2012 12 13);

o

Vykdyta labdaros akcija Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ (2012 12 01);

o

Suorganizuota labdaros akcija beglobiams gyvūnams (2012 12 01);

o

Suorganizuota kraujo donorystės akcija „Išgelbėk 3 gyvybes“ (2012 m. 11 03);

o

Lankytasi Panevėžio pataisos namuose – diskutuojama apie nuteistųjų integracijos į visuomenę galimybes ir ribas (2012 12 18).

Įgyvendinant besimokančiojo miesto koncepciją, fakultetas dalyvavo:
o

moderuojant praktinėje konferencijoje „Priėmimo į aukštąją mokyklą aktualijos“;

o

rengiant „2014–2020 m. Panevėžio regiono strateginį plėtros planą“. Fakulteto atstovai darbo grupėje teikė pasiūlymus ir rekomendacijas miesto
savivaldos institucijoms įgyvendinti modernios ir išsilavinusios visuomenės
plėtros, žmogiškųjų išteklių atitikties darbo rinkos poreikiams, valdymo kokybės gerinimo prioritetus;

o

orientuojant Panevėžio bendruomenės gruodžio 7 d. „Jaunimo dienas“.
Skaitytas pranešimas „Jaunimo galimybių realizavimas mieste“ (doc. dr. D.
Micevičienė);

o

organizuojant 2012 m. gruodžio 2 d. „Lietuvos mokslų akademijos dienos
Panevėžyje“ Socialinių mokslų sekcijos (ir moderuojant joje)darbą (prof. dr.
A. Valackienė);

Dalyvauta vizituojant mokyklas. Aplankytos 35 vidurinio mokymo įstaigos. Fakulteto
dėstytojai skaitė 3 paskaitų ciklus ,,Vaikų universitete“ ir 7 paskaitų ciklus ,,Moksleivių
universitete“.
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Organizuoti 6 susitikimai su Panevėžio savivaldybės, verslo atstovais (balandžio–
gruodžio mėn.), kuriuose aptarta bendrų projektų turinys, regiono verslui aktualios
mokslinių tyrimų kryptys ir potencialūs rezultatai).
Fakultetas įsitraukė į Jungtinių Tautų plėtros programos Lietuvoje kartu su partneriais (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir LPS „Solidarumas“) organizuotą apkritojo stalo diskusiją „Pridėtinės vertės kūrimas Panevėžio regiono versle – nauda
ir potencialas“, kurioje aptarta įmonių socialinės atsakomybės kaip bendros vertės
kūrimo versle ir visuomenėje tema, pateiktos relomendacijos.
Panevėžio Prekybos ir amatų rūmų rengtoje konferencijoje „Inovacijų skatinimas ir
inovacijų strategijos Baltijos šalių regione“ skaityti 2 pranešimai (2012 05 14). Įsitraukta į Panevėžio mokslo ir technologijų parko organizuotą diskusiją „Tarptautinė kontaktų mugė B2B Subrangos susitikimai“ – svarstytos galimybės tarptautinių verslo
mokslo partnerystei užmegzti.
Bendradarbiauta rengiant „Verslios Lietuvos“ veiklas Panevėžyje. Dėstytojai, studentai skaitė pranešimus Panevėžio Bendruomenių rūmuose (2012 09 28).
Kartu su Lietuvos Inovacijų centro Šiaurės rytų Lietuvoje atstovais prekybos centre
„Babilonas“ surengtos karjeros dienos (2012 10 08).
Renginiai visuomenei:
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o

Dalyvauta Panevėžio miesto renginių cikle bendruomenei „Susitikime penktadieniais“ miesto centre;

o

Organizuoti Vaikų universiteto ir Moksleivių universiteto renginiai;

o

Suorganizuota tradicinė kasmetinė pavasario sporto šventė;

o

Dalyvauta Panevėžio miesto gimtadienio mugėje ir eisenoje;

o

Pravestas seminaras „Derybų menas“ studentų astovybės „PanFisa“ iniciatyva;

o

Pravestas renginys „Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas“ (organizacinis komitetas: lekt. J. Meškauskienė, prof. dr. A. Valackienė, instituto
kapelionas K. Brilius);

o

Skaitytas pranešimas Panevėžio teritorinės darbo biržos renginyje „Motyvacinis užsėmimas bedarbių darbinei motyvacijai didinti“ (2012 06 18).

Mokymosi visą gyvenimą
programos projektai
2010–2012 m. dalyvauta Leonardo da Vinčio projekte „Nemokamos programinės
įrangos naudojimo Baltijos šalyse skatinimas“.
2012 m. Vadybos mokymo centras pravedė 4 tęstinio mokymo seminarus:
o

balandžio 6 d. 8 valandų seminaras „Stresas, relaksacija ir motyvacija mokykloje“ (užsakovas – „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla). Klausytojų skaičius – 52
asmenys, išduoti sertifikatai;

o

gegužės 24 ir 25 d. 16 valandų seminaras „Konfliktų ir streso valdymas“ (užsakovas – Panevėžio darbo birža). Klausytojų skaičius – 54 asmenys, išduoti
sertifikatai.

o

gegužės 31 d. 8 valandų seminaras „Bendravimo kompetencijų tobulinimas“
(užsakovas – Panevėžio darbo birža);

o

gruodžio 12 d. 5 valandų seminaras „Konfliktų ir streso valdymas“ (užsakovas – Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla). Dalyvių skaičius – 55
asmenys, gavę sertifikatus.

Parengta ir užregistruota tęstinio mokymo 16 valandų trukmės programa „Pasitikėjimo savimi lavinimas ir asmeninio efektyvumo ugdymas“.
Vesti anglų kalbos kursai Panevėžio kolegijos dėstytojams (doc. dr. D. Susnienė). Fakultetas dalyvauja Socrates / Erasmus mainų programoje.
Doc. dr. D. Susnienė dalyvavo 2012 m. gegužės 21–27 d. Socrates / Erasmus pedagoginio personalo mainų programoje Canakkale Onsekiz Mart universiteto Turizmo ir
viešbučių vadybos mokykloje Turkijoje.
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05

Akademinė
aplinka

28

2012 metais įrengta specializuota Tarptautinio verslo auditorija (40 darbo vietų) ir
studentų savarankiško darbo grupėse erdvė.
Kalbų mokymo(si) plėtra KTU Panevėžio instituto Kalbų centre vykdyta stiprinant
studijų infrastruktūrą, įkūrus dėstytojų savarankiško darbo vietas.
Atnaujinta studijų ir mokslo informacinė bei mokymosi aplinka ir erdvės. Įrengta teminė ekonomikos ir finansų auditorija, kurioje užsiėmimai gali vykti sudarant imitacinę aplinką. Studentai auditorinių užsiėmimų metu ir laisvu laiku turi galimybę naudotis interneto ryšiu auditorijose, taip pat bevieliu internetu viešose fakulteto erdvėse,
bibliotekoje internetine prieiga prie kitų bibliotekų duomenų bazių.
Įrengta „Imitacinio modeliavimo laboratorija“ (205 aud.), metodinis kabinetas užsienio studentams (224 aud.), papildomos 4 kompiuterinės darbo vietos (terminalai)
viešose fakulteto erdvėse, 2 LED ekranai, papildomos kompiuterinės auditorijos (303
ir 304).
2012 m. pirmą birželio savaitę KTU studentams, dėstytojams ir darbuotojams pristatyta nauja KTU intranetinė erdvė. Prisijungti prie šios erdvės studentai, dėstytojai ir
darbuotojai gali naudodamiesi savo elektroninio pašto KTU svetainėje prisijungimo
duomenimis.
Studijų proceso kokybei gerinti 2012 m. įrengta nuotolinio mokymo auditorija (117
aud.).
Atnaujintas bibliotekos fondas, komplektuojant pastarąjį atsižvelgta į studijų programas ir mokslo kryptis.
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07

Strateginės
įžvalgos
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Vertinant padalinio 2012 m. veiklą, teigiamai vertintini padalinio mokslinio pedagoginio potencialo kokybiniai pokyčiai: profesoriaus pareigų atsiradimas padalinyje,
santykinai padaugėję mokslininkų, palyginti su bendru personalo skaičiumi. Teigiamai vertintina padalinio projektinė veikla: pateiktos ir laimėtos paraiškos projektiniam
finansavimui pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam
saugumui“, taip pat studentų mokslinės praktikos finansavimui pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“.
Pastebėtinos ir tobulintinos padalinio veiklos kryptys: stokojama originalių mokslinių tyrimų, kurių rezultatai būtų skelbiami aukšto tarptautinio lygio publikacijose;
pasigendama aktyvesnės veiklos rengiant ir publikuojant studijų literatūrą, studijų
modulius, tęstinio mokymosi kursų programas; poreikio plėtoti nuotolinių studijų
programas; poreikio plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; stokojama
užsakomųjų tyrimų ir glaudesnio bendradarbiavimo su verslu.
Pažymėtina, jog dėstytojai kelia kvalifikaciją – dalyvauja dėstymo vizituose ir mokymuose pagal Erasmus mainų programą; stiprinama dėstytojų studijų dalykų krypties mokslinė ir praktinė patirtis; kuriama moderni mokymosi aplinka, dalyvaujama
ir šalies biudžetinių įstaigų skelbiamuose konkursuose finansavimo mokslo tiriamojo
darbo paramai gauti, gabiausi studentai įtraukiami dalyvauti atliekant užsakomuosius
darbus kartu su padalinio tyrėjais – tobulintini 2013 m. veiklos aspektai.
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08

Svarbiausieji
metų įvykiai
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o

Sausio 26 d.

įvyko respublikinė profesinio informavimo taškų
specialistų konferencija „Bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų
aktualijos“.

o

Balandžio 18 d.

o

Vasario 9 d.

o

Balandžio 19 d. vyko KTU Pa-

o

o

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės verslo ir technologijų mokykla
dėl universitetinių studijų organizavimo Ukmergės mieste.

Kovo 28 d. pirmą kartą pradedami Moksleivių universiteto renginiai fakultete.

o

o

Balandžio 25 d.

o

Gegužės 3 d. studentai dalyva-

o

Gegužės 10 d. sporto šventės
atidarymas.

o

Gegužės16 d.

o

Birželio 20 d.

o

Birželio 22 d. diplomų įteikimo

Balandžio 4 d.

Panevėžio
mokslo ir technologijų parke vyko
apskritojo stalo diskusija „Pridėtinės vertės kūrimas Panevėžio regiono versle – nauda ir potencialas“.

įvyko fakulteto studentų mokslinės draugijos
12-oji mokslinė konferencija „Mūsų
socialinis kapitalas – žinios“.
vo jaunųjų mokslininkų darbų parodoje „KTU Technorama“.

Kovo 30 d. Vaikų universiteto
diplomų įteikimo šventė.

o

nevėžio instituto mokslininkų susitikimas su Panevėžio miesto gamybinių ir verslo įmonių atstovais, kurį
organizuojant tarpininkavo Panevėžio pramonės ir amatų rūmai.

Vasario 29 d.

fakulteto lektorei Sandrai Jakštienei (mokslinė
vadovė doc. dr. D. Beržinskienė)
ir asistentei Astai Krašenkienei
(mokslinis vadovas prof. dr. A.
Krupavičius) paskirtos Lietuvos
mokslo tarybos doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus.

fakultete paskaitas skaitė Turkijos Canakkale
Onsekiz Mart universiteto lektorius
Selahaddin Bozkurt, atvykęs pagal
Erasmus mainų programą.

Moksleivių universiteto diplomų įteikimo šventė.
verslo administravimo studentei Skaistei Chmeliauskaitei įteikta vardinė „Danske“
banko stipendija.
šventė.
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o

Liepos 25 d.

Panevėžio fotografijos galerijoje (Vasario 16-osios
g. 11, Panevėžys) atidaryta KTU
FOTO studijos narių darbų paroda,
skirta studijos 35-mečiui paminėti.

o

Spalio 8 d.

o

Rugsėjo 1 d.

Ukmergės verslo
ir technologijų mokykloje pradėtos
vykdyti pirmosios pakopos Ekonomikos ir vadybos studijų programos.
Suformuotos dvi studentų grupės.

o

Lapkričio 5 d.

o

Rugsėjo 17–20 d. vyko trečio-

o

Lapkričio 12–13 d.

o

Lapkričio 15 d.

o

Lapkričio 22 d.

o

Gruodžio 1 d.

jo nacionalinio mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiai.
o

Rugsėjo 25 d. susitikta su Panevėžio regiono verslininkais pasitarti dėl studijų programų tobulinimo galimybių.

o

Rugsėjo 28 d. Panevėžio miesto Laisvės aikštėje vyko renginys
„Tyrėjų naktis 2012“. Fakulteto mokslininkai pristatė filosofijos forumą,
„vadybines dirbtuves“, verslo strategijos ir taktikos formavimo principus.

o

Spalio 4 d., minint 20-ąsias Lietuvos Konstitucijos metines, fakulteto studentai ir dėstytojai dalyvavo
Lietuvos konstitucijos egzamine.
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kartu su Lietuvos
inovacijų centro Šiaurės rytų Lietuvoje atstovais prekybos centre „Babilonas“ (Panevėžys) vyko Karjeros
dienų renginiai.
vyko renginys
studentams apie verslo ir lyderystės stažuotę JAV. Susitikimą vedė
įmonės „Precision Marketing Group
LLC“ konsultantas Jason Revill.
Studentų atstovybė „PanFisa“ organizavo „Studentų savaitės“ renginius ir
kraujo donorystės akciją „Išgelbėk 3
gyvybes“.
vyko Tarptautinės studentų dienos renginiai, suorganizuota šventinė eisena miesto
gatvėmis.
vyko renginys
„Lietuvos mokslo akademijos diena Panevėžyje“. Darbas socialinių
mokslų sekcijoje.
suorganizuota studentų labdaros akcija beglobiams gyvūnams ir Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ auklėtiniams.

o

Gruodžio 7 d.

o

Gruodžio 13–14 d.

o

Gruodžio 17–19 d.

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno
kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos
fakultetu. Aptartos vadybos magistrantūros studijų programos organizavimo galimybės Kėdainių mieste.
vyko studentų labdaros akcija „Tuk tuk, širdele“, skirta Panevėžio specialiosios
mokyklos auklėtiniams.
paskaitas
apie turizmą ir žaliąją rinkodarą akademinei bendruomenei skaitė Cannakale Onsekiz Mart universiteto
Turizmo ir viešbučių vadybos mokyklos (Turkija) direktorius docentas Lutfi Atay. Vizitą rėmė Lietuvos
mokslo taryba.
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Panevėžio instituto Vadybos
ir administravimo fakultetas
Nemuno g. 33,
Tel. (8 45) 43 69 41
El. p. vaf@ktu.lt
Dizainas
KTU Rinkodaros skyrius

www.ktu.lt
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