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2013 m. Statybos ir architektūros fakultete sėkmingai plėtojamos ir tobulinamos 
architektūros, statybos inžinerijos ir statybų technologijų krypčių studijos. 

Parengtos ir akredituotos dvi naujos pirmosios pakopos studijų programos: 
„Paveldosauga“ ir „Urbanistinė inžinerija“, į kurias pradėtas vykdyti priėmimas. 
2013 m. priėmimo rezultatai į pirmosios pakopos studijų programas buvo 8,33 
proc., o į antrosios pakopos – 26,31 proc. 

studijų procesai

pasiekimai
Statybos ir architektūros 
fakulteto strateginiais veiklos 
prioritetais 2013 metams buvo:

 ➔ studentų skaičiaus mažėjimo   
 stabilizavimas; 

 ➔ mokslo veiklos potencialo    
 didinimas; 

 ➔ studijų ir mokslo laboratorinės  
 bazės modernizavimas. 
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Jaučiamas proveržis tarptautinių ryšių srityje. Daugėja studijuo-
jančių užsienio šalių piliečių tiek pagal mainų programas dalinė-
se studijose, tiek pilnosiose studijose, aktyvesni tapo ir fakulteto 
studentai, norintys studijuoti užsienio universitetuose vieną ar du 
semestrus, aktyvėja tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas.

Parengtos ir akredituotos 
dvi naujos pirmosios 

studijų pakopos programos: 
Paveldosauga ir 

Urbanistinė inžinerija

Fakultete pradėjo sparčiai augti pilnų stu-
dijų užsienio studentų skaičius. Taip pat 
jaučiamas ne tik studijuojančiųjų skai-
čiaus didėjimas, bet ir valsybių įvairovė.
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tarptautinė veikla

konferencijos, renginiai

infrastruktūra

2013 m. įvykusioje antrojoje tarptautinėje konferencijoje „Ecologi-
cal architecture“ buvo skaityti 37 pranešimai, iš kurių daugiau kaip 
pusę pranešėjų sudarė užsienio mokslininkų pranešimai. Fakultete 
ypač padidėjo pajamos iš Lietuvos mokslo tarybos ir tarptautinių 
mokslo programų finansuojamų projektų. Fakulteto architektų 
bendruomenė sėkmingai organizavimo pirmąjį KAFe festivalį ir VII 
Lietuvos urbanistinį forumą „Miestas ir vanduo“. 

2013 m. Statybos ir architektūros fakultetas skyrė nemažai lėšų 
savo infrastruktūrai atnaujinti. Atnaujinta visa fakulteto kompiu-
terinių mokymo klasių įranga. Ši investicija sudarė 98,8 tūkst. Lt. 
Fakulteto laboratorinei bazei atnaujinti buvo skirta 326,4 tūkt. Lt: 
įsigyta nauja įranga atviros prieigos maketinei įrengti, statybinių 
medžiagų ir konstrukcijų tyrimams atlikti, atnaujinta Gruntų me-
chanikos laboratorija. Fakultete pradėjo veikti studentų savarankiš-
kam darbui skirtos atviros prieigos auditorijos ir erdvės.
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2013 m. Statybos ir architektūros fakultetas vykdė 5 pirmosios pakopos studijų programas 
(Architektūra, Paveldosauga, Statybos inžinerija, Pastatų inžinerinės sistemos, Statybų tech-
nologijos) ir 6 antrosios pakopos studijų programas (Architektūra, Kraštotvarka, Statybos 
inžinerija, Pastatų inžinerinės sistemos, Nekilnojamojo turto valdymas, Statyba). 

Fakultete taip pat buvo vykdomos Architektūros ir Statybos inžinerijos studijų programos 
anglų kalba, kurios kiekvienais metais tampa vis populiaresnės. Užsienio studentų per me-
tus padaugėjo nuo 19 iki 34 (augimas – 79 %).

studijų programos

studijos
2013 m. Statybos ir 
architektūros fakultetas 
vykdė 5 pirmosios pakopos 
studijų programas 
ir 6 antrosios pakopos studijų 
programas, taip pat 3 iš jų - 
anglų kalba. 
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Studijų programos anglų kalba buvo pristatytos Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose (Abu Dabyje), Ukrainoje (Kijeve), Baltarusijoje (Mins-
ke), Jungtinėje Karalystėje (Londone), Azerbaidžane (Baku), Gruzi-
joje (Tbilisyje). Lektorius V. Baltus dalyvavo didžiausiuose Turkijos 
miestuose (Ankaroje, Stambule, Izmire) vykusiose aukštųjų moky-
klų mugėse. 

2013 m. Statybos ir architektūros fakultete lankėsi nemažai dėsty-
tojų ir mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. Vykdant projektą PO-
LARIS, fakultete vieno mėnesio stažuotėje dalyvavo mokslininkės 
V. Potapova ir L. Egorova iš Šiaurės rytų federalinio universiteto 
(Rusija). Didinant studijų tarptautiškumą į fakultetą skaityti paskai-
tų buvo pasikviestas JAV Kolumbijos universiteto prof. R. Vaičaitis, 
įdarbinti DELFT universiteto mokslininkė Akkelies van Ness, Pietų 
Korėjos respublikos pilietis, Londono universitetinio koledžo (Jung-
tinė Karalystė) doktorantas Tea Lim. 

Pagal Erasmus personalo mobilumo dėstymui programą fakultetą 
aplankė Pamukalės universiteto (Turkija) docentas dr. Oguz Ozbek, 
Bialystoko technikos universiteto (Lenkija) docentė dr. Marta Ko-
sior-Kazberuk, prof. Smaranda Maria Bica ir dr. Liliana Lucia Rosiu 
iš Timišoaros politechnikos universiteto (Rumunija). Pagal Eras-
mus personalo mobilumo dėstymui programą penki fakulteto dės-
tytojai lankėsi užsienio partnerių universitetuose.

Fakultete lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo premijos 
užsienio lietuviams laureatė, Liverpulio Johno Mooreso universite-
to (Jungtinė Karalystė) Statybos aplinkos mokyklos docentė dr. Vida 
Malienė ir skaitė viešą paskaitą.

studijų tarptautiškumas

2013 m. fakulteto studijų 
programos pristatytos 7 Europos 

ir Azijos valstybėse.

Fakultetas sėkmingai bendradarbiauja su 
užsienio universitetais ir Erasmus mainų 
programoje skatina aktyviai dalyvauti ne 
tik studentus, bet ir dėstytojus.



2013 m. pavasario ir rudens semestruose buvo or-
ganizuota studentų ir dėstytojų diskusija „Apskritieji 
stalai“, kurie sustiprino ryšius tarp studentų ir dėsty-
tojų. Vadovaujantis universiteto strateginio valdymo 
principais, buvo įvertinti studijų proceso dalyvių pasi-

studijų kokybė

neformalus švietimas

Fakultete didelis dėmesys 
skirtas bendradarbiavimui 

su studentais, kartu gerinant 
studijų kokybę.

Pavasarį architektūros studijų studentų seminaras 
vyko kartu su 40 svečių iš Jungtinės Karalystės Lidso 
universiteto. 2013 m. buvo suorganizuotos kūrybinės 
dirbtuvės kartu su VGTU ir UAB „Vadybos sprendimai“ 
tema „Vietovės kultūrinės atminties respektavimas 
(Pociūnėliai ir Skėmiai)“. UAB „Ryterna Modul“ kartu 
su Architektūros ir kraštotvarkos katedra pakvietė 
studentus dalyvauti idėjos konkurse (kūrybinėse dirb-
tuvėse) mobiliam moduliniam statiniui suprojektuoti. 
Architektūros studijų studentai dalyvavo kartu su VDA 
KDI organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse Kauno 
nacionaliniame dramos teatre. Jau 6-ąjį kartą KTU 
Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė 
STATIUS organizavo kasmetinį renginį „Gatvės ritmu 
2013“. Šiais metais buvo pasirinkta „Nepriklausomy-
bės tema“. Statybos ir architektūros fakulteto darbuo-
tojai ir studentai lankėsi Naujoje Akmenėje, kur susi-
pažino su sausu būdu išgaunamo klinkerio gamyklos 
statyba bei su pluoštinio cemento stogo dangų – beas-
bestinių banguotų lakštų gamybos technologine linija. 
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tenkinimą parodantys studentų, dėstytojų, absolventų, 
darbdavių ir socialinių partnerių atsiliepimai, aptartas 
anketų pildymas, studijų programų savianalizių reko-
mendacinių pasiūlymų diegimas, analizuojami pasi-
sakymai viešoje erdvėje.

Kasmetinė prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpia-
da, vykusi fakultete, sutraukė 50 dalyvių iš visos Lie-
tuvos mokyklų. Fakultete vėl sėkmingai buvo vykdomi 
piešimo ir kompozicijos kursai moksleiviams „Trys 
laipteliai“. Lekt. dr. V. Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė ir 
lekt. dr. D. Rekus parengė ir užregistravo neformalaus 
švietimo kursus „Inžineriniai geodeziniai matavimai 
įvairiais geodeziniais prietaisais bei jų sistemomis“, 
lekt. O. Viliūnienė parengė naują tęstinio mokymo 
kursų programą „Efektyvus statybos darbų vykdymo 
planavimas“, kurią einamaisiais metais išklausė 37 
dalyviai. Tradicinį KTU krepšinio turnyrą „Rektoriaus 
taurė 2013“ laimėjo Statybos ir architektūros fakulteto 
pirmo kurso magistrantų rinktinė „Kauno Švara“.



Kriterijus 2011 2012 2013

Absolventų skaičius 302 292 302

Iš jų primosios pakopos 229 212 216

Iš jų magistrantūros 
studijų 69 77 83

Iš jų doktorantūros 
studijų (apgintos 
disertacijos 
einamaisiais metais)

4  3 3

Per trejus metus 
absolventų skaičius 
kito minimaliai, 
2013 m. daugiau 
baigiančiųjų 
magistrantūrą.
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➔ Lietuvos kraštotvarka. 

➔ Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos.

➔ Aukštųjų technologijų medžiagų kūrimas ir tyrimas.

➔  Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas ir ilgalaikiškumas.

pagrindinės mokslinės 
veiklos kryptys

mokslas
Fakultete vykdomi nacionaliniai 
ir tarptautiniai projektai, 
bendradarbiaujama su 
visuomene, pramone ir verslu ir 
tarptautiniais partneriais.

Fakultete vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, bendradarbiaujama su pramone ir 
verslu atliekant ūkiskaitinius mokslinius tyrimus, organizuojamos tarptautinės konferenci-
jos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės. Plėtojamas bendradarbiavimas su visuomene, verslu ir 
tarptautiniais partneriais.
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➔ Fakulteto darbuotojai dalyvavo rengiant LR kraštovaizdžio for-
mavimo gaires valstybiniams keliams ir geležinkeliams bei ren-
giant urbanistinio forumo rezoliuciją.

➔ Surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Ecological Architec-
ture 2013“. 

➔ Suorganizuotas septintasis Lietuvos urbanistinis forumas. 

➔ Pirmą kartą Lietuvoje miestų tyrimams atlikti ir kai kuriems re-
giono plėtros aspektams modeliuoti taikyti erdvės sintaksės ir 
fraktalizės analizės metodai.

➔ Sukurta nauja tyrimų metodika, skirta agresyvios sulfatinės 
aplinkos poveikiui cementiniams gaminiams įvertinti.

➔ Paruošta ir perduota UAB „Granitas“ gamybos technologija – 
„Granitinės skaldos gamybos atliekų panaudojimas termoizolia-
ciniuose betonuose“.

➔ Mokslo rezultatai pristatyti 19 tarptautiniu mastu pripažintose 
mokslinėse konferencijose ir parodose. 

➔ Tyrėjai kėlė kvalifikaciją tarptautinėse įmonėse ir institucijose 
(Vokietijoje, Austrijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Ita-
lijoje).    

➔ Darbuotojai dalyvavo skleidžiant mokslo rezultatus visuomenei – 
22 interviu/paskaitos visuomenei. Yra aktyvūs LMT, MITA, SKVC, 
ministerijų darbo grupių nariai. 

➔ Fakultetas leidžia tarpdalykinį mokslo žurnalą „Journal of Sustai-
nable Architecture and Civil Engineering“ (Darnioji architektūra ir 
statyba), kuriame aptariami architektūros ir statybos klausimai 
darnaus vystymosi koncepcijos kontekste. 2013 m. buvo išleisti 4 
žurnalo leidiniai. 

mokslo
pasiekimai

Sėkmingai tęsiama tarpdalykinio 
mokslo žurnalo "Journal of 

Sustainable Architecture and Civil 
Engineering" leidyba.

2013 m. fakulteto darbuotojai ne tik itin akty-
viai dalyvavo tarptautinės konferencijose, bet 
ir patys organizavo tiek tarptautinius tiek Lie-
tuvos masto mokslinius renginius.



2013 m. parengta 
11 nacionalinių ir 

tarptautinių paraiškų, 
projektams vykdyti. 

2013 m. fakulteto mokslininkai vykdė tris naciona-
linius (LMT „Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų 
saugumas“, LMT „Oro kokybės valdymas mažai 
energijos naudojančiuose pastatuose“, struktūrinių 
fondų  „Transporto statinių, transporto priemonių 
ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų 
kūrimas bei taikymas“) ir keturis tarptautinius (LLIV-
299 Concepts of Roadside Infrastructure and Rest 
Areas, Marie Curie mokslo projektas pagal tarp-
tautinę mokslininkų mobilumo paraišką POLARIS 
„Cultural and Natural Heritage in Arctic and Sub-An-
tarctic Regions for a Cross-Cultural and Sustainable 
Valorization Process and Tourism Development“, 
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MTEP

Doktorantūra

COST TU1104 Smart Energy Regions, COST TU0902 
Integrated Assessment Technologies To Support the 
Sustainable Development of Urban Areas) mokslo 
projektus. Nacionalinių ir tarptautinių projektų skai-
čius išliko nepakitęs nuo 2012 m.

Dalį nebiudžetinių pajamų fakultetas gavo bendra-
darbiaudamas su įmonėmis, vykdydamas užsako-
muosius mokslinius tyrimus. 2013 m. vykdyti penki 
MTEP su ūkio subjektais. 

2013 m. Statybos ir architektūros fakulteto moks-
lininkai buvo labai aktyvūs rengiant paraiškas, pa-
rengta  11 nacionalinių ir tarptautinių paraiškų. 

Fakultete yra 11 doktorantų, iš jų 5 įdarbinti moksli-
niuose projektuose. 2013 m. trys doktorantai apgynė 
disertacijas: 

J. Vaičiūnas. „Impulsinės smūginės apkrovos vei-
kiamos gelžbetoninės plokštės tyrimas ir vertini-
mas“. Mokslinis vadovas – prof. dr. V. Doroševas. 

R. Valančius. „Administracinių pastatų mikroklima-
to ir energinio efektyvumo tyrimai“.Mokslinis vado-
vas – prof. habil. dr. N. T. Ždankus. 

J. Poderytė. „Efektyvaus energijos panaudojimo ir 
mikroklimato sąlygų užtikrinimo oru šildomuose gy-
venamuosiuose pastatuose tyrimai“. Mokslinis vado-
vas – prof. dr. R. Bliūdžius.

Doktorantūros procesas vyksta nuosekliai, dokto-
rantai skatinami ir remiami vykti į tarptautines sta-
žuotes, konferencijas. Planuojamas užsienio dėsty-
tojų įtraukimas į doktorantūros procesą.   



Vykdant 
mokslinius tyrimus 
bendradarbiauta 
su Lenkijos, JAV, 
Anglijos, Norvegijos, 
Kroatijos, Vokietijos, 
Čekijos, Baltarusijos 
universitetais.

Bendradarbiavimas

2013 m. fakultete buvo or-
ganizuojamos tarptautinės 
ir nacionalinės konferencijos 
mokslininkams ir studen-
tams. Fakultetas bendra-
darbiavo vykdant įvairius su 
mokslinius renginius su soci-
aliniais partneriais. 

Surengta tarptautinė moks-
linė konferencija „Ecological 
Architecture 2013“, kurioje 
dalyvavo 49 klausytojai, per-
skaityti 37 pranešimai iš 7 ša-
lių, išleista išplėstų santraukų 
medžiaga. Taip pat surengta 
studentiškų mokslinių darbų 
kasmetinė konferencija „ Sta-
tyba ir architektūra“, kurioje 
savo mokslinius pasiekimus 
galėjo pristatyti pirmos, an-
tros ir trečios pakopos stu-
dentai.  

Organizuota konferencija 
„Inžinerinė grafika“, surengti 
aštuoni seminarai, tarptau-
tinis architektūros aukštųjų 
mokyklų baigiamųjų darbų 
studentų konkursas-paroda 
remiantis Kauno architektū-
ros festivaliu KAFe 2013, tre-
jos kūrybinės dirbtuvės. 
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Fakulteto darbuotojai, vykdydami mokslinius tyrimus, glaudžiai ben-
dradarbiauja su KTU Architektūros ir statybos institutu, VGTU Staty-
bos, Architektūros ir Aplinkos inžinerijos fakultetais. 

Darbuotojai palaiko ryšius su Bialystoko technikos universitetu (Len-
kija), bendradarbiauja su Statybos ir aplinkos inžinerijos fakultetu 
– atlieka betono tyrimus; su Kolumbijos universitetu (JAV) – kviečia 
dėstytojus skaityti statybos inžinerijos srities paskaitų; su Liverpulio 
Johno Mooreso universitetu (Anglija) Aplinkos inžinerijos fakultetu – 
kviečia dėstytojus skaityti nekilnojamojo turto valdymo srities paskai-
tų; su Norvegijos Mokslo ir technologijų universitetu (NTNU) SINTEF 
Statybos ir infrastruktūros padaliniu betono monolitinių konstrukcijų 
paviršiaus kokybės vertinimo klausimais; su Zagrebo universitetu 
(Kroatija) Statybos fakultetu monolitinių betono konstrukcijų įrengimo 
technologijų klausimais; su Leipcigo taikomųjų mokslų universitetu 
(Vokietija) Statybos fakultetu – skaityti paskaitų jų universitete; Prahos 
technikos universitetu (Čekija) Statybos fakultetu monolitinių betono 
konstrukcijų įrengimo technologijų klausimais; BelNIIS RUE institutu 
(Baltarusija) – pasidalijama atliekamų tyrimų informacija. 

Mokslo 
renginiai
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2013 m. Statybos ir architektūros fakulteto laboratorinei bazei atnaujinti yra skirta 326,4 
tūkst. Lt. Įsigyti lazerinio pjaustymo, graviravimo ir frezavimo įrenginiai atviros prieigos 
maketinei įrengti. 

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų laboratorijai atnaujinti įsigyta kompiuterizuota 
hidraulinė jėgos stotis, neardomojo pobūdžio plieninio plaušo aptikimo statybinėse me-
džiagose įrenginys, deformacijų matavimo įranga, akselerometrinė įranga virpesių daž-
niui ir amplitudei matuoti, planetarinis statybinių mišinių maišymo įrenginys. 

Gruntų mechanikos laboratorija praturtinta nauju kompiuterizuotu triašio gniuždymo 
įrenginiu, kuriam įsigyti investuota apie 50 tūkst. Lt fakulteto lėšų. 

Pastatų energetikos ir mikroklimato laboratorija išplėtė savo įrangos asortimentą atsi-
naujinančių energijos išteklių srityje. Laboratorija įsigijo šilumos siurblį su akumuliacine 
talpa, kuris bus prijungtas prie saulės kolektorių, taip pat atliekami saulės energijos efek-
tyvaus panaudojimo tyrimai.

akademinė 
aplinka

2013 metais daugiausiai 
dėmesio skirta studentų laisvos 

prieigos auditorijų įrengimui ir 
laboratorijų įrangos atnaujinimui.

laboratorinė įranga
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Atnaujinta visa fakulteto kompiuterinių mokymo klasių įranga: 76 
tūkst. Lt skirta naujai kompiuterinei technikai įsigyti, 22,8 tūkst. Lt 
– baldams ir kitai infrastruktūrai atnaujinti. Visuose atnaujintuose 
kompiuteriuose įdiegta naujausia, specializuota pastatų kūrimo 
programinė įranga Revit Architecture, 3ds Max ir kt. Bendradar-
biaujant su kompanija „Strusoft“ gauta nemokama kompiuterinės 
programos licencija statiniams modeliuoti ir konstrukcijoms pro-
jektuoti. Įsigyta UAB „Astera“ programinė įranga Sąmatos Expert, 
kuri įdiegta fakulteto kompiuterių klasėse.

kompiuterinė įranga

infrastruktūros projektai

Fakultete pradėjo sparčiai augti pilnų stu-
dijų užsienio studentų skaičius. Taip pat 
jaučiamas ne tik studijuojančiųjų skai-
čiaus didėjimas, bet ir valsybių įvairovė.

Gerinant fakulteto infrastruktūra 
aktyviai bendradarbiauta su 

įrangą teikiančiomis įmonėmis.

Infrastruktūros projektų atžvilgiu 2013 metai fakultetui buvo pro-
duktyvūs. Pradėjo veikti atviros prieigos auditorijos ir erdvės, skir-
tos studentų savarankiškam darbui atlikti. Fakulteto specialistai 
parengė ir įgyvendino studentų laisvalaikio zonos projektą, kurį 
parėmė pluoštinio cemento stogo dangų gamintoja UAB „Eternit 
Baltic“. 

Parengtas bendras fakulteto darbuotojų ir studentų Statybos ir ar-
chitektūros fakulteto rūmų vidinio kiemelio projektas, kuriuo nu-
matyta įrengti studentų laisvalaikio ir automobilių stovėjimo zonas. 
Projektas išsiskiria savo specifiniais architektūriniais ir inžineriniais 
sprendimais: studentų darbų ekspozicija, elektromobilių stovėjimo 
vietomis su pasikrovimo galimybe, savaime nusidrenuojančia va-
žiuojamąja kelio danga.
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poveikis 
regionui

Statybos ir architektūros 
fakultete sudaromos palankios 
darbo sąlygos dėstytojams iš 
verslo ir viešojo sektoriaus. 

Statybos ir architektūros fakultete sudaromos palankios darbo sąlygos dėstytojams iš 
verslo ir viešojo sektoriaus. Tai leidžia stiprinti teorijos ir praktikos sąsajas studijų pro-
cese, kelia Universiteto dėstytojų praktinės veiklos kvalifikaciją, dėstytojams mokantis 
vieniems iš kitų, dalijantis gerąja patirtimi ir derinant teorines bei praktinės veiklos kom-
petencijas. 

Fakulteto darbuotojai deleguojami kaip nariai į šalies politiką įgyvendinančias institucijas, 
kuriose sprendžiami šalies ir regiono raidai bei statybos sektoriui svarbūs mokslo ir verslo 
klausimai, šalies darniosios plėtros problemos. Dalis fakulteto darbuotojų yra Statybos 
komiteto prie LR aplinkos ministerijos, Kultūros ministerijos, Nacionalinio akreditacijos 
biuro (LNAB) statybinių medžiagų ir gaminių akreditacijos komiteto, Lietuvos standartiza-
cijos departamento (LSD) technikos komitetų nariai bei Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros (MITA) ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertai. Darbuotojai akty-
viai įsitraukia į statybos ir architektūros veiklos sritis būdami Kauno apskrities statybos 
inžinierių sąjungos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociaci-
jos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Statybos komiteto nariais. Dalis Architektūros 
ir kraštotvarkos katedros darbuotojų yra Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos krašto-
vaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos architektų rūmų, Kultūros paveldo departamento 
trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai. 

Kauno „Žalgirio“ arenoje suorganizuotas septintasis Lietuvos urbanistinis forumas 
„Miestas ir vanduo“, kuriame dalyvavo 150 klausytojų iš visos Lietuvos. Remiantis ar-
chitektūros festivaliu „KAFe 2013“, vyko aktualus Kauno miestui tarptautinis studentų 
baigiamųjų darbų konkursas, susietas su Nemuno krantinių ir jų prieigų sutvarkymo 
projektais. Šiame konkurse buvo pristatyta 50 darbų iš 20 pasaulio šalių.

indėlis į šalies raidą
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2013 m. Statybos ir architektūros fakulteto stu-
dentai nemažai prisidėjo prie įvairių renginių or-
ganizavimo ir fakulteto populiarinimo. Studentų 
atstovybė STATIUS suorganizavo vis labiau po-
puliarėjantį instrumentalinės muzikos renginį 
„Gitarų vakaras“ bei graffiti konkursą „Gatvės 
ritmu 2013“, kurio metu meistrai piešė kūrinius 
„Nepriklausomybės tema“.

Fakultetas bendradarbiauja su statybos ir nekilnojamo turto veiklos 
sričių asociacijomis ir sąjungomis: Lietuvos statybininkų asociacija 
(LSA), Lietuvos statybos industrijos asociacija (LSIA), Lietuvos sta-
tybos inžinierių sąjunga (LSIS), Lietuvos nekilnojamojo turto plė-
tros asociacija (LNTPA), Lietuvos architektų sąjunga (LAS), Lietu-
vos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), Lietuvos medžiagų tyrinėtojų 
asociacija, Statybų produktų bandymų laboratorijų asociacija; LR 
aplinkos ir kultūros ministerijomis; statybos veiklos srities įmonė-
mis: AB YIT „Kausta“, TŪB „Virmalda“, UAB „Skirnuva“, UAB „Peri“, 
UAB „Ryterna“, UAB „Saint Saint-Gobain statybos gaminiai“, UAB 
„Knauf“, UAB „Kaduva“, UAB „Baltic Engineers“ ir kt.

2013 m. fakultetas aktyviai bendradarbiavo paramos srityje. Ga-
biausiems ir aktyviausiems studentams skatinti įsteigtos KTU gar-
bės daktaro Friedrich Marcs, AB „YIT Kausta“, UAB „COWI Baltic“ 
ir UAB „Eternit Baltic“ stipendijos. Pagal paramos sutartis su UAB 
„Peikko“, „SIKA Baltic, Lietuvos filialas“, UAB „Velux Lietuva“ įrengti 
informaciniai stendai fakulteto patalpose.

Studentų praktikai atlikti fakultetas bendradarbiauja su daugeliu 
stambiųjų statinių statybos ir projektavimo veiklos įmonių: AB „YIT 
Kausta“, AB „PST“, UAB „Struktūra“, UAB „Mitnija“, TŪB „Virmalda“, 
UAB „Pentacom“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Kauno energija“, UAB 
„Archispektras“, UAB „SDG“, UAB „Enerstena“, UAB „City Service“, 
UAB „Kauno komprojektas“, UAB „Daistatus“, UAB „Raseinių staty-
ba“, UAB „LitCon“, UAB „G.Janulytės-Bernotienės studija“, IĮ „Archi-
tekto A. Karaliaus dirbtuvės“, UAB „Kauno tiltai“, UAB „Kelprojek-
tas“, UAB „Betonika“, UAB „Peikko Lietuva“, AB „Pramprojektas“, 
UAB „Geovizija“, UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, UAB „Biopro-
jektas“, UAB „Projektana“, UAB „Kauno gelžbetonis“, AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ infrastruktūros direkcija, AB „Aksa“, UAB „Švykai“, VĮ 
„Transporto ir kelių tyrimo institutas“, UAB „Konstruktorių cechas“, 
UAB „Vėtrūna“, UAB „Kaminta“, UAB „Veda“ ir kt. 
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bendradarbiavimas
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