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akademinė aplinka
poveikis regionui
KTU Statybos ir architektūros fakultetas 1

fa
studentai

tarptautinių studijų mainų studentai

27

1289

Atvykstančių dalinėms studijoms ir
praktikoms užsienio studentų skaičius

Išvykstančių dalinėms studijoms ir
praktikoms studentų skaičius

Studentų
skaičius

28

studijų programos

769

iš jų pirmosios
pakopos studentai

21
Studijų
programų
skaičius

6
Iš jų
pirmosios
pakopos studijų

11
Iš jų
magistrantūros
studijų

5

4

Iš jų
dėstomos
anglų kalba

Iš jų
doktorantūros
studijų

absolventai

476

Iš jų
magistrantai

594

325

Absolventų
skaičius

194
7

44

Iš jų
doktorantai

Iš jų
užsienio
studentai
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Iš jų magistrantūros studijų

Iš jų doktorantūros studijų (apgintos disertacijos einamaisiais metais)

darbuotojai

82,65
50

Iš jų pirmosios pakopos studijų

Akademinių
darbuotojų
(užimtų etatų)
skaičius
metinė veiklos ataskaita 2013

Iš jų
dėstytojai

Iš jų mokslo
darbuotojai

Iš jų mokslininkaistažuotojai

78,85

1,8

2

aktai ir skaičiai
publikacijos

53

Publikacijų
tarptautiniuose
leidiniuose
skaičius

MTEP

7

Iš jų
užsienio
leidyklose

0,04

Publikacijų
užsienio leidyklų
tarptautiniuose
leidiniuose su citavimo
indeksu skaičius
vienam mokslininkui
per metus

mokslo programų projektai

17,2
tūkst. Lt

MTEP Ūkio subjektams ir
Inovaciniai čekiai

17,2
Iš jų Lietuvos

1444,6
Mokslo programų projektų
pajamos, tūkst. Lt

1403,6
Iš jų Lietuvos

41,0
Iš jų užsienio

finansai

3024

-

4879

Iš jų užsienio

2053
Valstybės biudžeto
asignavimai, tūkst. Lt

Įplaukos už teikiamas
paslaugas, tūkst. Lt
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pasiekimai
Fakulteto reorganizacija
siekiama sukurti Socialinių,
humanitarinių mokslų
ir menų fakultetą kaip
modernią universitetinę
socialinių ir humanitarinių
mokslų bei menų erdvę, kuri
įgalintų kurti pridėtinę vertę
plėtojant mokslą ir studijas
bei paslaugas visuomenei.
Reorganizavimo projektas
2013 m. buvo rengiamas ir vykdomas Socialinių mokslų ir Humanitarinių mokslų fakultetų reorganizavimo projektas. Reorganizavimo projektui parengti sudarytas Socialinių, humanitarinių
ir menų studijų bei mokslo pogrupis: doc. Eglė Butkevičienė, doc. Gintautas Cibulskas, prof. Brigita Janiūnaitė, prof. Saulius Keturakis, doc. Irina Klizienė, prof. Kęstutis Kriščiūnas, prof. Algis
Krupavičius, prof. Vitas Linonis, doc. Vilmantė Liubinienė, prof. Dario Martinelli, prof. Monika
Petraitė, prof. Asta Pundzienė (grupės vadovė), prof. Žilvinas Lilas, Aleksandra Suchova, Rūta
Valušytė. Fakulteto reorganizacija siekiama sukurti Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakultetą kaip modernią universitetinę Socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų koncentracijos ir raiškos technologijų universitete organizacinę struktūrą, kuri įgalintų kurti ir plėtoti pridėtinę vertę plėtojant mokslą ir studijas bei paslaugas visuomenei reorganizuojamose srityse.
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Integralaus Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto misija:
spartinti žinių, informacinės ir pilietinės visuomenės vystymąsi, ugdant
kūrybiškus ir atsakingus demokratiškų pažiūrų individus, savo šalies
ir pasaulio piliečius, visuomenės lyderius, gebančius nuolat tobulėti ir
didinti savo kompetenciją; vykdant aukščiausio lygio mokslo tyrimus ir
užtikrinant jų sklaidą per inovacijas, tarnystę visuomenei ir bendruomenei. Reorganizacijos projektas rengtas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl
Universiteto studijų ir mokslo atsinaujinimo programos 2013–2014 m.
ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.

Svarbiausi
rezultatai
ir renginiai

2013 m. SKVC parengta akreditacijai ir patvirtinta nauja tarpdisciplininė sociologų, informatikų ir matematikų kurta bakalauro studijų
programa „Socialinė analitika“ akredituota penkeriems metams.
2013 m. tarptautiniams vertintojams akreditavus 7 fakulteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų programas, „Viešojo administravimo“ ir „Verslo administravimo“ programos buvo akredituotos
šešeriems metams.
Per 2013 m. Erasmus partnerių tinklas išplėstas beveik dvigubai,
palyginti su praėjusiais metais, palyginti su 2011 m., jis patrigubėjo.
Net penkios studijų programos (tiek Lietuvos, tiek užsienio studentams) siūlomos anglų kalba. Šiuo metu fakultete visiškai anglų kalba dėstyti parengta „Lyderystės“ (angl. Leadership) bakalauro studijų programa, taip pat net 5 magistrantūros programos:
„International Business“, „Strategic Leadership“, „Sociology“,
„Public Policy“ ir „Social Policy“. Šiais metais tikslingai pasirengta minėtųjų programų marketingui užsienio šalyse, siekiant pritraukti ne tik Erasmus mainų studentus, bet ir potencialius kitų
šalių studentus, norinčius studijuoti pilnąsias programas.
2013 m. Socialinių mokslų fakultete parengtos 162 mokslo publikacijos, iš jų: tarptautiniuose leidiniuose išleistos 53 publikacijos, mokslinės informacijos instituto duomenų bazės ISI Web of
Science leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, – 4 straipsniai,
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbtos 69 publikacijos. Nemenkas ir didesnės apimties mokslo ir studijų leidinių skaičius – išleista 1 mokslo monografija, 1 vadovėlis, 5 mokslo studijos, 6 mokomosios knygos, 1 kita metodinė priemonė.
2013 m. fakulteto darbuotojų vykdyta 20 MTEP projektų, parengtos 29 paraiškos projektams.
2013 m. balandžio 12 d. – studentų mokslinė konferencija „Socialiniai mokslai – 2013: iššūkiai globalizacijos procese“. Konferencija
skirta sukviesti studentus aktyviai mokslinei diskusijai apie edukologijos, lyderystės, miestų ir regionų vystymosi, verslo administravimo, viešosios politikos ir administravimo, sociologijos mokslines
ir praktines problemas, jų sprendimus siekiant atskleisti globalizacijos procese iškylančius iššūkius socialiniams mokslams.
2013 m. gegužės 8–10 d. – tarptautinė konferencija „Annual
BMDA Conference at the Faculty of Social Sciences“.
2013 m. rugsėjo 03–06 d. – „14-oji Europos žinių valdymo konferencija – ECKM 2013“ („European Conference on Knowledge
Management – ECKM 2013“). Šios konferencijos metu dalyviai
diskutavo žinių valdymo, inovacijų kūrimo ir diegimo klausimais.
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studijos
2013 m. fakultete
įgyvendinamos 6 bakalauro
ir 11 magistrantūros,
4 doktorantūros studijų
programos.
Socialinių mokslų fakultete įgyvendinamos plataus spektro socialinių mokslų studijų programos, apimančios verslo ir vadybos studijas, viešojo administravimo ir politikos studijas,
edukologijos, sociologijos, tarpdisciplinines regionų plėtros studijas. Kiekviena studijų kryptis
plėtojama integraliai su kitomis socialinių mokslų studijų kryptimis, todėl fakultetas formuoja itin plataus ir kritinio mąstymo asmenybes, kiekvienai disciplinai suteikiamas platus
socialinių mokslų kontekstas per studijų liberalumo, tarpdiscipliniškumo ir integralumo idėją, plėtojamą fakultete jau dvidešimt metų.
2013 m. pasiekti studijų veiklos rezultatai:
2013 m. fakultete įgyvendinamos 6 bakalauro (Verslo administravimo, Lyderystės, Viešojo administravimo, Viešosios politikos, Socialinės pedagogikos, Sociologijos) ir 11 magistrantūros studijų programų (Tarptautinio verslo, Tarptautinio paslaugų verslo, Žinių ir
inovacijų vadybos, Strateginės lyderystės, Edukologijos, Edukacinių technologijų, Viešojo
administravimo, Viešosios politikos, Socialinės politikos, Strateginės regionų plėtros,
Sociologijos), 1 laipsnio neteikianti programa „Pedagogika“, sulaukianti vis daugiau studentų.
2013 m. SKVC parengta akreditacijai ir patvirtinta nauja tarpdisciplininė sociologų, informatikų ir matematikų kurta bakalauro studijų programa „Socialinė analitika“ akredituota
penkeriems metams. Ši programa, neturinti analogų Lietuvoje, sulaukė Nacionalinės
skaitmeninės koalicijos rekomendacijų. Tai puiki žinia moksleiviams, ieškantiems inovatyvių, darbo rinkos poreikiais ir praktiniu mokymu grįstų studijų. Tai taip pat gera žinia
akademinei bendruomenei – tai rezultatyvaus skirtingoms disciplinoms atstovaujančių
mokslininkų bendro darbo pavyzdys.
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Startuoja nauja tarpdisciplininė sociologų, informatikų ir matematikų sukurta
bakalauro studijų programa „Socialinė
analitika“.

Atnaujintos visos pirmosios pakopos studijų programos, suformuotas matricinis studijų programų tinklelis ir atitinkamai atnaujintas bei suderintas dalykų ir modulių turinys.
2013 m. tarptautiniams vertintojams akreditavus 7 fakulteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų programas, „Viešojo administravimo“ ir „Verslo administravimo“ programos buvo akredituotos
šešeriems metams. Sudaryta viena savianalizės rengimo grupė
studijų programos „Edukacinių technologijos“ savianalizei atlikti.
Ugdymo sistemų katedra parengė naują laipsnio neteikiančią studijų programą „Pedagogika“. Laukiama SKVC vertinimo.
SMF bakalauro studijose studijuojančių studentų per pastaruosius
trejus metus mažėjo, tačiau I ir II kurso studentų skaičius išlieka stabilus. 2013–2014 m. m. mažiau priimta studentų į bakalauro nuolatines studijas, tačiau daugiau nei 2 kartus padaugėjo studijuojančiųjų
ištęstine studijų forma (žr. 1 pav.).
Vertinant SMF bakalauro nuolatinių studijų studentų skaičiaus kitimą
per pastaruosius ketverius metus, matyti, kad visose studijų programose studentų mažėjo 2, 3 ar net 10 kartų. Studentų skaičiaus
mažėjimą sušvelnino priimtų studentų skaičius į dvi naujas studijų
programas (Europos studijos ir Viešoji politika). Priimtų į naujas programas studentų skaičius sudaro didesnę dalį visų SMF bakalauro
nuolatinių studijų studentų skaičiaus (žr. 2 pav.).

Atnaujintos visos pirmosios
pakopos studijų programos,
suformuotas matricinis studijų
programų tinklelis ir atitinkamai
atnaujintas bei suderintas
dalykų ir modulių turinys.
metinė veiklos ataskaita 2013
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1 pav. SMF bakalauro studijų studentų skaičius pagal studijų kursą
Ištęstinė stud. f.

168

Nuolatinė stud. f.

123
141
111
68
54

46
33

I kursas

31

II kursas

III kursas

IV kursas

V kursas

68

2 pav. SMF bakalauro nuolatinių studijų studentų skaičius pagal
studijų kursą ir programas
Viešoji politika
Europos studijos

Lyderystė
Verslo administravimas
Sociologija

Socialinė pedagogika

43

Viešasis administravimas

30

30
20
11

30
18
5

2
I kursas
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32

28

26
20

17

12

39

9

II kursas
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28
22

21
11

9

III kursas

12

IV kursas

38

3 pav. SMF bakalauro ištęstinių studijų studentų skaičius pagal studijų kursą ir programas
Viešoji politika
Europos studijos
Socialinė pedagogika
Viešasis administravimas

27

Lyderystė

23

Verslo administravimas
Sociologija

17

15
11

11
8

5

5

4

I kursas

12

10

9

7

6
2

1 2
II kursas

10
4

2
III kursas

IV kursas

3
V kursas

Fakulteto studentų gretose –
net 50 užsienio studentų.
SMF bakalauro ištęstinių studijų studentų skaičiaus
mažėjimas ryškiausias yra Viešojo administravimo programoje. Kitose studijų programose studentų skaičiai
yra itin maži visų 5 paskutinių metų laikotarpyje. Tačiau
2013–2014 m. m. priimtų studentų skaičius į visas bakalauro ištęstinių studijų programas išaugo (žr. 3 pav.).
SMF magistrantūros studijose I ir II kurse studijuojančių studentų 2013–2014 m. m., palyginti su
2012–2013 m. m. sumažėjo beveik 3 kartus. Šį ryškų
mažėjimą lėmė naujų studentų grupių regionuose nebuvimas (žr. 4 pav.).
SMF magistrantūros nuolatinių studijų studentų skaičius I ir II kursuose išlieka stabilus, išskyrus „Viešojo
administravimo“ programą, į kurią šiais mokslo metais
nesurinktos studentų grupės regionuose (žr. 5 pav.).

SMF magistrantūros ištęstinių studijų studentų skaičius I ir II kursuose itin mažas. Žymus studentų skaičiaus mažėjimas Viešojo administravimo programoje
atsirado dėl šiais mokslo metais nesurinktų studentų
grupių regionuose (žr. 6 pav.).
Kiekvienoje studijų programoje numatyta semestro praktika ir sisteminis praktikų organizavimas,
glaudūs ryšiai tarp praktikos įmonių ir organizacijų
bei universiteto leidžia užtikrinti konkrečių praktinių įgūdžių susiformavimą dar studijų metu.
90 proc. antrosios pakopos studentų dirba arba
sistemingai ir tikslingai plėtoja karjerą, siekdami
studijų ir darbo balanso, selektyviai renkasi darbo
vietas arba pasirenka dar studijų metu plėtoti nuosavą verslą. Magistrai absolventai jau studijuodami
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4 pav. SMF magistrantūros studijų studentų skaičius pagal studijų kursą

Nuolatinė studijų forma

Ištęstinė studijų forma

I kursas

II kursas

I kursas

II kursas

117

151

35

162

5 pav. SMF magistrantūros nuolatinių studijų studentų skaičius pagal studijų kursą ir programas

75

I kursas
II kursas

27
18

I kursas

Sociologija

30

II kursas

15
Viešoji
politika

Tarptautinis
verslas

113

6 pav. SMF magistrantūros ištęstinių
studijų studentų skaičius pagal studijų
kursą ir programas

1

8 8

4

4

Strateginė
lyderystė

Žinių inovacijų
vadyba

Tarptautinis
paslaugų
verslas

Socialinė
politika

Europos
integracijos
studijos

Edukacinės
technologijos

9
2 1

1
Edukologija

17

12

Viešasis administravimas

9

8 7

Viešoji politika

7 8

Miestų ir
regionų
vystymas

9 9

12 13

3

3

Europos
integracios
studijos
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1
Edukologija

6
Tarptautinis
paslaugų
verslas
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15

6
Viešasis
administravimas

4
Strateginė
lyderystė

Tarptautinis
verslas

dirba 100 proc. arba įsidarbina
jau po studijų pagal pasirinktą
specialybę ir geidžiamą darbovietę.
Plėtojant praktinius studentų
gebėjimus, išskirtinis dėmesys
buvo skirtas studentų praktikai.
Įgyvendinant ESF projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I, II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių
užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse
ir tarptautinėse organizacijose
modelio sukūrimas“ (VP1-2.2ŠMM-08-V-02-003), 2013 m. 3
SMF Ugdymo sistemų katedros
vykdomų studijų programų studentės atliko tarptautinę praktiką užsienio ugdymo institucijose. „Viešojo administravimo“
studijų programos studentų
praktika pradėta organizuoti
pagal ES finansuojamą projektą VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019
„Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos
sukūrimas“, kurį įgyvendino
Savivaldos mokymo centras
kartu su Lietuvos savivaldybių
asociacija. Projekto metu buvo
parengta informacinė sistema,
kuri leido identifikuoti specialistų (praktikantų) poreikius Lietuvos savivaldybėse ir efektyviai
derinti šį poreikį su universiteto
studentų profesinio pasirengimo lūkesčiais. Projekto įgyvendinimas įgalino glaudžiau
bendradarbiauti su Lietuvos
savivaldybėmis.

Dauguma fakulteto
magistrantų studijas
derina su darbu arba
sėkmingai įsidarbina
po studijų.
metinė veiklos ataskaita 2013
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Dėstytojų bei studentų mainai
pagal Erasmus programą vyksta
su 40 užsienio šalių universitetų.
Studijų tarptautiškumas
Fakultetas pastaraisiais metais itin didelį dėmesį skyrė studijų tarptautiškumui didinti. 2013 m. pasiekti
studijų tarptautiškumo didinimo veiklos rezultatai:
Atnaujintas atskirų modulių, siūlomų Erasmus
studentams, sąrašas. Atvykstantiems ERASMUS
programos studentams fakultete siūloma virš 50
studijų modulių anglų kalba.
Per 2013 m. Erasmus partnerių tinklas išplėstas
beveik dvigubai, palyginti su praėjusiais metais,
palyginti su 2011 m., jis patrigubėjo. Studentai dalines studijas galėjo rinktis 49 universitetuose 21
skirtingoje Europos šalyje, siūlomos 92 vietos bakalauro studijų studentams, 57 vietos magistro ir
20 – doktorantūros studijų studentams.
Erasmus mainų sutartis fakultetas turi ir dėstytojų
bei studentų mainai vyksta su 40 užsienio šalių universitetų (užsienio universitetų sąrašas 1 priede).
Į fakultetą atvykstančių tarptautinių studentų skaičius, palyginti su praeitais metais, dvigubėjo ir 2013
m. fakultete studijavo 50 užsienio studentų. Dvigubėjo tiek Erasmus mainų studentų skaičius, tiek
visą programą studijuojančių studentų užsieniečių
skaičius. Studentai pagal Erasmus mainų programą atvyko iš Prancūzijos, Italijos, Turkijos, Čekijos,

Vokietijos, Lenkijos, Indijos, Kazachstano. Taip pat
lankėsi ir dėstytojai iš Italijos, Jungtinės karalystės,
Austrijos, Maltos, Nyderlandų tiek pagal Erasmus
mainų programą, tiek pasinaudojant Lietuvos
mokslo tarybos, Švietimo mainų paramos fondo
priemonėmis. Taigi į fakultetą atvyko 10 užsienio
dėstytojų ir tyrėjų, kurie skaitė paskaitas ir seminarus pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos
studentams, kartu vykdė mokslo tyrimus.
Net penkios studijų programos (tiek Lietuvos, tiek
užsienio studentams) siūlomos anglų kalba. Šiuo
metu fakultete visiškai anglų kalba dėstyti parengta „Lyderystės“ (angl. Leadership) bakalauro
studijų programa, taip pat net 5 magistrantūros
programos: „International Business“, „Strategic
Leadership“, „Sociology“, „Public Policy“ ir „Social
Policy“. Šiais metais tikslingai pasirengta minėtųjų programų marketingui užsienio šalyse, siekiant
pritraukti ne tik Erasmus mainų studentus, bet ir
potencialius kitų šalių studentus, norinčius studijuoti pilnąsias programas. Pagrindinė numatoma
studijų marketingo užsienio šalyse kryptis – Rytų
Europos, Vidurio Azijos šalys ir kt. Pagrindinė rinkodaros veikla užsienyje derinama su Universiteto
Tarptautinių ryšių skyriumi.

Studijų kokybė
Pažymėtini 2013 m. studijų kokybės didinimo rezultatai:
Padalinyje siekiama, kad pagal skirtingas studijų
programas dirbantys dėstytojai keltų savo kvalifikaciją Universiteto nustatyta tvarka. Taip pat
dėstytojų kvalifikacija keliama Ugdymo sistemos
katedros, Edukacinės kompetencijos centro (EKC)
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teminiuose / tiksliniuose seminaruose apie kintančias studijų programų kūrimo ir realizavimo
tendencijas.
2013 m. inicijuoti bakalauro ir magistrantūros studijų studentų „apskritieji stalai“, kurių metu atskirų
kursų studentai pristato studijų programų stiprių-

jų ir silpnųjų pusių padėtį,
apie kurią diskutuojama
su programų dėstytojais.
Diskusijos padeda tobulinti
modulius.
80 proc. dėstytojų savo
kvalifikaciją kėlė dalyvaudami
tarptautinėse
mokslinėse konferencijose, seminaruose, vasaros
mokyklose ir pan. Dėstytojai kėlė savo kvalifikaciją KTU veikiančiame
E. mokymosi technologijų centre, kuriame nuolat organizuojami įvairūs
paskaitų ciklai, padedantys dėstytojams įgyti žinių
apie mokomosios medžiagos pateikimą virtualiojoje aplinkoje, 20 fakulteto
dėstytojų tobulino savo
kompetenciją Ugdymo sistemų katedros lektoriaus
M. Masaičio seminare „Curriculum konstravimo ir realizavimo ypatumai vykdant
studijas nuotoliniu būdu“
(18 val.). fakulteto darbuotojai mokėsi įvaldyti naujus
interaktyvius, apklausos,
testavimo būdus Moodle
aplinkoje ir kt. 2013 m. tokius kursus baigė 10 dėstytojų.
Palaikyti ryšiai su fakulteto
studentų atstovybe (SOMSA) – studentų atstovybės
atstovai kviesti dalyvauti susirinkimuose, sprendžiant
fakulteto reorganizavimo,
studijų kokybės, studentų mokslinių konferencijų
klausimus.

1 priedas
Užsienio universitetai, su kuriais 2013 m. Socialinių mokslų fakultetas
sudaręs Erasmus mainų sutartis:
Austrijos universitetas (University of Graz);
Belgijos universitetas (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen);
Čekijos universitetai (University of Hradec Kralove, Brno University
of Technology, Charles University in Prague);
Danijos universitetas (Roskilde University);
Estijos universitetai (University of Tartu, Talino universitetas);
Graikijos universitetai (University of Peloponnese, University of Crete);
Ispanijos universitetai (Universitat International de Catalunya, Universidad Politecnica de Cartagena, Universidad de Navarra);
Italijos universitetai (Universita di Messina, Universita Degli Studi
Di Padova, Universita degli Studi del Piemonte Orientale „Amedeo
Avogadro“);
Kipro universitetas (University of Nicosia);
Latvijos universitetai (University of Latvia, Rigas Stradina Universitate);
Lenkijos universitetai (West Pomeranian University of Technology in
Szczecin, Gdansk University of Technology, Uniwesytet Wroclawski,
University of Gdansk, University of Lodz;
Maltos universitetas (The University of Malta);
Nyderlandų universitetai (Radboud Universiteit Nijmegen, NHL Hogeschool Leewarden);
Norvegijos universitetas (Sor-Trondelag University College);
Prancūzijos universitetai (Universite Catholique de Lille, Ecole des
Hautes Etudes en Sante Publique, Universite de Bretagne Occidentale);
Rumunijos universitetas (National School of political, studines and
public administration);
Suomijos universitetai (University of Jyväskylä, Laurea University of
Applied Sciences);
Švedijos universitetas (Lund University);
Šveicarijos universitetas (University of Fribourg);
Turkijos universitetai (Mugla University, Yeditepe University, Gazi
Universitesi);
Vengrijos universitetas (Corvinus University of Budapest);
Vokietijos universitetai (Hochschule Koblenz, Universität Konstanz,
Universität der Bundeswehr Hamburg, Baden Wuerttemberg Cooperative Staty University Stuttgart, Universität Bayreuth, Technische
Universität Darmstadt, Hamburg University of Technology).
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mokslas
Fakulteto prioritetinė mokslo
kryptis „Tvarus augimas ir
darni sociokultūrinė raida“.
Šių tyrimų pagrindu
parengtos 162 mokslo
publikacijos, iš jų
tarptautiniuose leidiniuose –
53 publikacijos, išleista
1 mokslo monografija,
1 vadovėlis, 5 mokslo
studijos, 6 mokomosios
knygos, 1 metodinė
priemonė.
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Pagrindinis Socialinių mokslų fakulteto mokslininkų 2013 m. mokslinės veiklos tikslas buvo
vykdyti tyrimus, susijusius su prioritetine universiteto mokslo kryptimi „Tvarus augimas ir
darni sociokultūrinė raida“.

Mokslinė
veikla
Ugdymo sistemų katedra (dabar Edukologijos katedra) vykdė mokslo programą „Ugdymo ir mokymosi įgalinimas
profesionaliai veiklai, įtraukimui ir pilietiškumui“. Programoje plėtojamos šios mokslinių tyrimų kryptys: (a) Profesionalo karjerą ir žinių valdymą įgalinančios edukacinės ir
mokymosi aplinkos intelektualios veiklos organizacijose;
(b) Lyderystė įgyvendinant inovacijas organizacijose ir ugdymo/
mokymosi procese; (c) Socialinis ugdymas pilietiškumui, demokratijai ir bendruomeniškumui.
Psichologijos katedroje buvo vystomos tokios mokslinės tematikos: (a) Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir jo veiksniai; (b)
Lietuvos studentų socialinės kompetencijos pokyčiai laiko perspektyvoje; (c) Psichologinė gerovė modernios visuomenės darnaus vystymosi kontekste; (d) Taikomoji socialinė psichologija; (e)
Individualios ir organizacinės patyčių darbe priežastys ir psichosocialinė patyčių darbe prevencija.
Politikos ir viešojo administravimo instituto mokslinė veikla vykdoma šiose pagrindinėse srityse: (a) Demokratijos kokybė: pilietinė visuomenė, politinės partijos ir politinis elitas, politinės nuostatos ir ideologijos; (b) El. demokratija ir el. valdymas; (c) Lyginamoji
viešoji politika: sveikatos, švietimo, kultūros, aplinkos, regioninė,
urbanistinė ir kt.
Viešojo administravimo katedroje buvo vystomos tokios mokslinės tematikos: (a) Valstybės valdymo procesai ir instrumentai:
strateginis valdymas, į rezultatus orientuotas valdymas, valstybės
tarnyba, viešųjų finansų valdymas, viešojo sektoriaus marketingas, kt.; (b) Viešųjų paslaugų valdymas.
Regionų plėtros katedroje buvo vystomos tokios mokslinės tematikos: a) Regionų ir miestų konkurencingumas, b) Regionų ir
miestų sumanus ir darnus vystymasis, c) regionų finansų valdymas, d) sveikatos sektoriaus finansų valdymas.
Sociologijos katedroje buvo vykdoma mokslinė veikla tokiose
tematikose: (a) Gyvenimo kokybė; (b) Organizacijų sociologija; (c)
Aplinkosaugos ir technologijų sociologija; (d) Socialinė struktūra
ir socialinė nelygybė; (e) Politikos sociologija; (f) Socialinių tyrimų
metodologija.
Teisės katedroje buvo vykdoma tokia mokslinė veikla: (a) Valstybės valdymo teisės problemos; (b) Teisė ir pilietinė visuomenė:
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teisėkūros iniciatyvų raiška Lietuvoje; (c) Administracinė teisė; (d) Darbo teisė; (e) Baudžiamoji teisė:
nusikalstamų veikų kvalifikavimas; nusikalstamų
veikų sudėtys ir jų požymiai.
Politikos ir viešojo administravimo instituto, Viešojo administravimo katedros, Sociologijos katedros,
Regionų plėtros katedros, Teisės katedros (t.y. visų
dabartinio Viešosios politikos ir administravimo
instituto) tyrėjų mokslinė veikla susijusi su sritimis:
Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas; Darni,
inovatyvi ir saugi visuomenė; Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje.
Strateginio valdymo katedros darbuotojai vykdė
mokslinius tyrimus, mokslo grupėse įgyvendinant
laimėtus projektus pagal pateiktas paraiškas bei
inicijuojant ir įgyvendinat savarankiškus mokslinius
tyrimus katedros patvirtintose tematikose. Katedros
mokslininkų svarbiausi darbai susiję su šalies, regiono, miesto, pramonės sektorių bei organizacijų ir
įmonių konkurencingumo didinimu.
Verslo administravimo katedros mokslininkų grupė
vykdė tyrimus „Paslaugų plėtra ir transformacija
žinių ekonomikoje“: (a) Paslaugų kokybės ir konkurencingumo tyrimų kryptyje: atskleisti Lietuvos krovinių gabenimo paslaugų įmonių konkurencingumo
specifiką; aptarti galimybes didinti gyvenimo kokybę
per laisvalaikio paslaugų verslo plėtrą. (b) Paslaugų
bendrakūros ir inovacijų tyrimų kryptyje: atskleisti
bendrakūros fenomeną išteklių, tiekimo grandinės
valdymo ir atvirųjų inovacijų teorijų sandūroje; ištirti sveikatingumo ir sveikatinimo paslaugų teikimo
inovacijų dimensijas bei naudą vartotojui. (c) Paslaugų internacionalizacijos ir konkurencingumo tyrimų
kryptyje: atskleisti Lietuvos, kaip vėliau įstojusios į
Europos Sąjungą, specifiką tarptautinės prekybos
paslaugomis rinkoje; ištirti nekilnojamojo turto paslaugų frančizės modelio versle pritaikymo specifiką
Lietuvos rinkos atveju. (d) Paslaugų verslo sistemų
tyrimų kryptyje: atlikti imitacinių verslo žaidimų ir
modelių tobulinimo bei taikymo tyrimus, pateikiant
naujus sprendimus, kurie galimi naudoti edukaciniais tikslais; atskleisti naujausias audito tendencijas
bei apskaitos informacinių technologijų pritaikymo
galimybes smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms.
2013 m. Socialinių mokslų fakultete parengtos 162
mokslo publikacijos, iš jų: tarptautiniuose leidiniuose išleistos 53 publikacijos, mokslinės informacijos instituto duomenų bazės ISI Web of Science leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, – 4
straipsniai, kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbtos 69 publikacijos. 2013 m. taip
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pat išleista 1 mokslo monografija, 1 vadovėlis, 5
mokslo studijos, 6 mokomosios knygos bei 1 metodinė priemonė.
Atliekami KTU mokslinių tyrimų krypties „Tvarus
augimas ir darni socialinė raida“ fakulteto tyrimai.
Fakultetinių institutų pagrindu veikia trys aukščiausio lygio SKVC patvirtinti mokslo centrai.
2013 m. fakulteto darbuotojai vadovavo ir vykdė
net 20 MTEP projektų, parengtos ir pateiktos 29
paraiškos naujų projektų finansavimui.
2013 m. apgintos 4 edukologijos krypties ir 2 vadybos krypties daktaro disertacijos.
KTU Sociologijos katedros absolventės Sandros
Lesevičiūtės magistro darbas „Smurto artimoje
aplinkoje diskursas Lietuvoje“ geriausio 2013 m.
Lietuvos sociologijos magistro darbo konkurse užėmė 2 vietą (darbo vadovė – doc. Irena Luobikienė).
2013 m. balandžio 12 d. vyko XI studentų mokslinė
konferencija „Socialiniai mokslai – 2013: iššūkiai
globalizacijos procese.
Verslo administravimo katedros darbuotojai organizavo 6-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją
„Paslaugų pasaulio plėtra: transformacija ir veiksmai“ („Development of Service World: Transformations & Actions“).
2013 m. rugsėjo 4–5 d. Socialinių mokslų fakultete
organizuota Europinė mokslinė konferencija „14th
European Conference on Knowledge Management – ECKM 2013“.
2013 m. gegužės 8–10 d. vyko tarptautinė konferencija „Annual BMDA Conference at the Faculty of
Social Sciences“.
2013 m. gegužės 27 d. vyko projekto „Atmintis ir žinios suvokiant grėsmę: Lietuvos ir Rusijos atvejis“
rezultatų pristatymo renginys. Kauno technologijos
universiteto Politikos mokslų ir viešojo administravimo instituto ir Oksfordo universiteto Politikos ir
tarptautinių santykių fakulteto tyrėjų grupė, vadovaujama dr. Ainiaus Lašo.

2013 m. fakulteto
mokslininkai vykdė
10 Lietuvos mokslo
tarybos finansuotų
tarptautinių tyrimų,
2 7BP projektus, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
finansuotus tyrimus,
įsitraukė į COST veiklas.

MTEP
projektai
2013 m. dalyvauta dviejuose 7BP
projektuose: „Antrosios kartos
Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra”
(OpenAIREplus, 2nd-Generation
Open Access Infrastructure for
Research in Europe) (vadovas
G. Tautkevičienė) ir „Inovatyvių
darnumo kelių kūrimas Europai“
(CRISP) (dalyvavo verslo administravimo katedros docentė R.
Hopenienė).
Fakulteto tyrėjai vykdė Europos
Komisijos DG Tyrimų ir inovacijų direktorato, Vokietijos mokslo fondo finansuojamus ir kitus
tarptautinius tyrimus: „Tyrimus
ir inovacijas remiančių fondų
Europos Sąjungoje studija: kiekybinis ir kokybinis vertinimas,
lyginamoji analizė, tendencijos
ir potencialas“ (EUFORI) (nacionalinė ekspertė – dr. E. Vaidelytė) ir „Manifesto Research on
Political Representation“ (MARPOR) (vykdytojas - V. Simonaitytė) ir „X-Culture“ (dayvavo
- lektorė Inga Uus ir magistran-

tūros studijų programų „Strateginė lyderystė“, „Tarptautinis verslas“ ir
„Žinių ir inovacijų vadybos“ studentai).
2013 m. įsitraukta į naujas COST veiklas: KTU priimtas į COST veiklą
IS1202 „Virtualaus darbo dinamika“ (vadovė – doc. dr. E. Butkevičienė).
Parengtas narystės planas tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje CESSDA (Europos socialinių mokslų duomenų archyvų
konsorciume). KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas
yra numatytasis CESSDA paslaugų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė
Lietuvos mokslo taryba.
Vykdyti Lietuvos mokslo tarybos finansuoti tarptautiniai tyrimai „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena“ (ESS-LT) (vadovas prof. dr. A. Krupavičius) ir
„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ (ISSP-LT) (vadovė doc. dr. E. Butkevičienė).
2013 m. Socialinių mokslų fakultetas vykdė ir nacionalinius Lietuvos
mokslo tarybos finansuotus tyrimus:
„Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir jo veiksniai“ (vadovė prof.
R. Lekavičienė);
„Viešojo sektoriaus reformų stebėsena“ (vadovas dr. R. Rauleckas);
„Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką:
stebėsenos sistemos parengimas“ (vadovė doc. dr. R. Brazienė);
„Atmintis ir žinios suvokiant grėsmę: Lietuvos ir Rusijos atvejis“ (vadovas dr. A.Lašas);
„Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų
įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai“ (vadovė prof. dr. A. Pundzienė);
„Sumanus socialinių sistemų vystymas” (vadovas prof. R. Jucevičius) „Prekės ženklo rizikos scenarijų kūrimo metodologija“(vadovas prof. dr. R. Vaitkienė);
„Organizacijų inovacinės strategijos besiformuojančioje ekonominėje-institucinėje aplinkoje“ (vadovas prof. dr. G. Jucevičius).
2013 m. taip pat vykdytas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
finasuotas tyrimas „Europos Sąjungos piliečių teisės: problemos ir
sprendimai“ (projekto vadovas – prof. A. Krupavičius) bei dalyvauta
MITA finansuotame Lietuvos pramonininkų konfederacijos koordinuotame projekte “Žiniomis grįsto verslumo skatinimas“ (projekte
aktyviai dalyvavo Strateginio valdymo katedros dėstytojai - prof. M.
Petraitė, lekt. A. Bakanovė, doc. P. Oržekauskas).
2013 m. Socialinių mokslų fakulteto tyrėjai konsultavo ir vykdė ūkio
subjektų finansuojamus tyrimus: įgyvendintas Kauno miesto savivaldybės finansuotas Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimas “Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas“ (projekto
vadovas – prof. G. Merkys); profesorius Robertas Jucevičius konsultavo rengiant UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ strateginį veiklos planą
2013–2017 m. m.
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akademinė
aplinka
Fakulteto akademinė erdvė
skatina kurti ir nuolat tobulėti.
Šiose veiklose atsiskleidžia
studentų talentai.
Fakulteto techninei bazei atnaujinti per 2013 m. skirta 100 000 litų. Atnaujintos kai kurios
auditorijos, nauji kompiuteriai ir projektoriai, įsigyta nauja vaizdo konferencijų įranga. Palaikomos LIDA HSM duomenų archyvų veiklos – mokslo infrastruktūrų vystymo projektas.
Išskirtinis dėmesys skiriamas studentų buičiai gerinti ir antrųjų rūmų vidinio kiemo ir pastatų rekonstrukcijos darbams atlikti. 2013 m. baigti remonto darbai, įrengtos patalpos ir studentai bei dėstytojai pakviesti į atnaujintus akademinės bendruomenės namus.
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poveikis
regionui
Fakulteto studentai
aktyviai įsitraukia į
universitetui, miestui,
bendruomenei naudingas
veiklas bei projektus.
Poveikio regionui ir
šalies raidai rezultatai
Fakulteto mokslininkų svarbiausi darbai susiję su nacionalinės ir regioninės politikos formavimu mokslo, ekonomikos, visuomenės raidos srityje. Aktyviai bendradarbiaujama
su Lietuvos Respublikos ūkio, švietimo, finansų, vidaus reikalų ministerijomis, Lietuvos
Respublikos statistikos departamentu, Kauno miesto savivaldybe, Lietuvos pramoninkų
konfederacija, Kauno prekybos ir amatų rūmais, kitomis Pramonės ir verslo asociacijomis, Kauno „Technopoliu“, Lietuvos inovacijų centru, Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos
mokslų akademija, MOSTA, kitomis organizacijomis ir institucijomis.
Fakulteto poveikis šalies ir regiono raidai reiškiasi aktyviai įsitraukiant į jų plėtojimo ir
problemų sprendimo iniciatyvas. Kauno senamiesčio gaivinimo strategijos rengimo procese jau dalyvauja ar kitaip įsitraukė nemažai verslininkų ir kultūros darbuotojų, savivaldybė ruošiasi parengtą dokumentą priimti kaip senamiesčio vystymo strategiją. Inicijuotas alternatyvios Kauno miesto strategijos rengimo procesas jau suaktyvino ne tik
verslininkus, bet ir įvairias vietos bendruomenes. Fakulteto mokslininkų indėlis į tai, kad
2013 m. sparčiai kūrėsi verslo grupės, – tiesioginis, nes visos mokslinės ir konsultacinės
rekomendacijos „gimė“ būtent čia. Kartu su Lietuvos inovacijų centru dirbama formuojant novatoriškumo kultūrą visuomenėje ir versle.
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SMF mokslininkai tęsia glaudų ilgametį bendradarbiavimą su Kauno miestu. Jau dešimtmetį Kaunui padedame vystytis į besimokantį miestą. Prof.
P. Jucevičienė aktyviai dalyvauja Kauno miesto
Švietimo tarybos veikloje. Nuo 2004 m. KTU Edukologijos instituto Ugdymo sistemų katedra inicijavo Kauno vystymą į besimokantį miestą. Prof.
P. Jucevičienė yra aktyvi „Kauno – besimokančio
miesto“ Tarybos narė, prof. R. Jucevičius – taip pat
„Kauno – besimokančio miesto“ tarybos narys.
2013 04 30 fakultetas organizavo atvirų durų dieną ir tapo KTU renginio miesto visuomenei „Naktų
naktis“ namais. Tai projektas, padedantis skleisti
mokslo naujoves. Pranešimų temos – nuo verslumo iki ekologijos, nuo ekstremalios medicinos iki
technologijų ir dar daugiau.

2013 04 vyko doc. V. Stanišauskienės praktinis seminaras kūrybiškam ir socialiai jautriam jaunimui
„Pažink save kitaip. Žaidimai ir kūryba“ ir praktinis
seminaras Jėzuitų gimnazijos mokiniams „Laiko ir
veiklos planavimas“. Lapkričio mėn. fakultete vyko
5 atviros paskaitos mokiniams. Paskaitas vedė
doc. V. Stanišauskienė, doc. E. Vaidelytė, doc. A.
Balžekienė, lekt. Z. Vasiliauskaitė.
KTU Ugdymo sistemų katedra nuo 2005 m. dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programos finansuojamuose projektuose, skirtuose kurti besimokančių mokyklų tinklą (Elos), yra šio tinklo
nacionalinis koordinatorius, šiame tinkle akreditavęs 6 Lietuvos mokyklas.

Fakulteto studentai turi galimybę
užmegzti ryšius su verslo ir
viešojo sektoriaus institucijomis –
potencialiais darbdaviais.
Sociologijos katedra organizavo jau tradiciniu tampantį sociologinių esė konkursą „Kritinis lūžis“.
Jame dalyvavo moksleiviai iš visos Lietuvos.
SMF dėstytojai dėsto Moksleivių universitete, KTU
Karjeros centre, KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje, veda kviestines paskaitas mokyklose, rengia
publikacijas ir dalyvauja susijusiose radijo laidose.
Ugdymo sistemų katedros dėstytojai (prof. E. Štuopytė, doc. N. Ambrasė, doc. V. Staskevičienė, lekt.
dr. E. Jezerskytė) bendradarbiauja su Kauno miesto Savivaldybės administracija ir dalyvauja ekspertinėje socialinių projektų vertinimo grupių veikloje.
2013 m. vesti seminarai kartu su partneriais – Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inovacijų centru, VGTU ir kitais, įgyvendinamame projekte „Inostart“, „Unigeb“, „Innolab“ ir kt., vykdyti
mokymai kartu su Klaipėdos ekonominės plėtros
agentūra, Žinių visuomenės institutu, Lietuvos inovacijų centru ir kt. socialiniais partneriais.
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Fakulteto studentai turi galimybę nemokamai
dalyvauti vietos, regiono ir nacionalinio lygmens
mokslo, verslo, vyriausybinių ir nevyriausybinių
organizacijų renginiuose pagal studijuojamas studijų programas, gilinti studijuojant įgyjamas žinias,
užmegzti ryšius su verslo ir viešojo sektoriaus institucijomis – potencialiais darbdaviais.
Pravesti seminarai Šakių rajono, Telšių rajono,
Kauno rajono, Prienų rajono, Kauno miesto, Palangos miesto savivaldybių, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Kauno apygardos
administracinio teismo, Marijampolės apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos statistikos departamento, LV Įgulų aptarnavimo tarnybos, Kauno apygardos teismo, Kėdainių rajono
apylinkės teismo, Kauno visuomenės sveikatos
centro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnauto-
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Socialinių mokslų fakulteto mokslininkai
tęsia glaudų ilgametį
bendradarbiavimą
su Kauno miestu.

jams.
Pasirašyta sutartis su Birštono savivaldybe, kurią
vykdant bus mokomi Birštono, Jonavos, Kaišiadorių,
Kėdainių, Prienų, Raseinių
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai.
2013 m. fakultete vykdyti socialiniai projektai ir iniciatyvos:
Atliktas tyrimas „Dėl problemų piliečiams, siekiantiems pasinaudoti savo teisėmis Europos Sąjungoje“,
tyrimo grupės narė. Užsakovas – Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje
Kartu su Ruklos pabėgėlių priėmimo centru įgyvendinamas Neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programos projektas „Konstruktyvios tarpasmeninės
sąveikos kūrimas socialinio
darbo praktikoje“. 160 val.
Projektą finansuoja ŠMM.
Robertas Jucevičius, Valstybės pažangos tarybos
narys, dalyvavo rengiant
Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ (http://
www.lrvk.lt/veikla/valstybes-pazangos-taryba/).
Ugdymo sistemos katedros
darbuotojai vykdo KTU ir
Ugdymo plėtotės centro
bendrą projektą „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos
plėtra (II etapas) Nr VP1-

Ugdymo sistemų katedra nuo 2010 m. vykdo tęstinį „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ projektą, įgyvendinamą pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų
ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ (I ir II etapai).
SMF akademinė bendruomenė, tęsdama žaliojo fakulteto tradiciją,
2013 m. pavasarį dalyvavo medelių sodinimo akcijoje ir padėjo Kauno miškų urėdijai atsodinti mišką. Dalyvavo Verslo administravimo
katedros dėstytojai ir studentai.
Popieriaus ir kitų atliekų rūšiavimas fakultete.
EKC 2013 m. pasirašė 11 naujų bendradarbiavimo su įvairiais socialiniais partneriais (bendrojo ugdymo mokyklomis, ikimokyklinio
ugdymo institucijomis, labdaros paramos fondais ir kt.) sutarčių. Iš
viso Edukacinės kompetencijos centre yra pasirašytos 54 bendradarbiavimo sutartys.
Savivaldos mokymo centro iniciatyva pasirašyta Kauno technologijos universiteto bendradarbiavimo sutartis su Kauno bendruomenės
centru „Girsta“.
2013 09 20, 2013 09 27, 2013 10 04, 2013 10 17, 2013 10 25 vyko
simuliacininis žaidimas „Future Business“ („Ateities verslas“), kurį
Socialinių mokslų fakultetas organizavo siekdamas skatinti studentų
verslumą, kvietė išmėginti savo jėgas ir sudalyvauti.
Koncertas „Šiltas vakaras šiltiems žmonėms“. Renginį organizavo fakulteto SA „Somsa“.
Fakulteto absolventų dėka 2012–2013 m. krepšinio sezonas buvo
labai sėkmingas – iškovota Dekano taurė, Rektoriaus taurė, SMF
komanda ERROR antrus metus iš eilės laimėjo KTU tarpfakultetinio
krepšinio turnyro čempionų vardą. ERROOR komanda: Deividas Baika, Kęstutis Dmitrijevas, Mindaugas Mackevičius, Dominykas Pode-

Studentai kuria
nepamirštamas ir
aktyvias patirtis
studentų atstovybės
veiklose.
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