Patvirtinta 2022 m. kovo 28 d.
KU Tarybos nutarimu Nr. 9N-99

VEIKLOS ATASKAITA 2021 M.
SVARBIAUSI ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 2
KOMUNIKACIJA. ČIA ESI MATOMAS ....................................................................................................................... 4
STUDIJOS. SVARBIAUSI AKCENTAI ....................................................................................................................... 10
BA/MA PRIĖMIMAS ................................................................................................................................................. 11
BA/MA STUDIJŲ KRYPTYS ..................................................................................................................................... 12
BA/MA STUDIJOS PADALINIUOSE ......................................................................................................................... 13
STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS .............................................................................................................. 14
STIPENDIJOS ............................................................................................................................................................ 15
MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ ............................................................................................................................... 16
MOKSLAS. SVARBIAUSI AKCENTAI ....................................................................................................................... 17
DOKTORANTŪRA IR PODOKTORANTŪRA ........................................................................................................... 18
PUBLIKACIJOS UNIVERSITETE ............................................................................................................................... 19
PUBLIKACIJOS PADALINIUOSE .............................................................................................................................. 20
MOKSLO PROJEKTAI IR PASLAUGOS ................................................................................................................... 21
VERTĖS REGIONUI KŪRIMAS. INOVACIJOS .......................................................................................................... 22
EU-CONEXUS ........................................................................................................................................................... 25
IŠTEKLIAI. SVARBIAUSI AKCENTAI ....................................................................................................................... 27
AKADEMINIS PERSONALAS ................................................................................................................................... 28
FINANSAI .................................................................................................................................................................. 29
VIEŠIEJI PIRKIMAI .................................................................................................................................................... 30
BENDRUOMENĖS GEROVĖ ..................................................................................................................................... 29
VEIKLOS AKCENTAI PADALINIUOSE..................................................................................................................... 33
BRIAI ......................................................................................................................................................................... 33
JTI .............................................................................................................................................................................. 36
JTGMF ....................................................................................................................................................................... 38
SHMF ........................................................................................................................................................................ 41
SVMF ........................................................................................................................................................................ 46

SVARBIAUSI ĮVYKIAI
Sėkminga akreditacija
Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu,
Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1529, 22.1 punktu, Aukštosios mokyklos
veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m.
kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 46 punktu, remdamasis Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo
išvadomis ir atsižvelgdamas į pateiktą prašymą įvertinti ir akredituoti Klaipėdos universitetą,
akreditavo Klaipėdos universitetą 7 metų terminui (2021 m. rugpjūčio 31 d. Studijų kokybės
vertinimo centro direktorius įsakymas Nr. SV6-15 Dėl Klaipėdos universiteto akreditavimo).
2021 m. spalio 21 d. KU Senato nutarimu Nr. 11-1 patvirtintas Klaipėdos universiteto veiklos
gerinimo priemonių planas, kuriame numatyta, kaip bus realizuojamos ekspertų pateiktos
veiklos
vertinimo
išvados
ir
rekomendacijos
(https://www.ku.lt/wpcontent/uploads/2021/09/35093-SKVC-KU-vertinimo-isvadu%CC%A8-vertimas-i%CC%A8-liet.-k_.pdf).

Įsteigtas KU ateities fondas
Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo steigėjais ir dalininkais tapo 9 Klaipėdos krašte
veikiantys verslo subjektai – AB „Vakarų laivų gamykla“, AB „Limarko laivininkystės kompanija“,
AB „Linas Agro Group“, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, UAB
„Vėjo projektai“, UAB saugos tarnyba „Argus“, UAB „Garant“, UAB „Lighthouse Asset
Management“ ir UAB „Benko servisas“. Trejų metų kadencijai išrinkta 5 asmenų valdyba ir
revizorius. Fondo valdybos pirmininku išrinktas verslininkas, AB „Limarko laivininkystės
kompanija“ generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris, fondo direktoriumi – Vytautas
Adomaitis. Fondo veiklos tikslai – stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, naujų idėjų
įgyvendinimą, remti aktualių mokslo inovacijų ir technologijų kūrimą, telkti kompetencijas ir
stiprinti infrastruktūrą, reikalingą plečiant paslaugas jūrinės energetikos, uostų veiklos ir
laivybos, biotechnologijų ir kituose mėlynosios ekonomikos sektoriuose; remti naujas bei verslui
ir bendruomenei aktualias studijų programas bei mokymus, remti
mokymasi visą gyvenimą, STEAM centrą, universitetines klases ir
kitas mokymo formas; remti mokslo, kultūros, švietimo, meno,
aplinkos apsaugos, istorijos, gamtos, architektūros, kultūros
vertybių apsaugos, įamžinimo ir restauravimo bei kitus
visuomenei naudingus projektus ir programas, steigti metines
premijas studentams, dėstytojams, mokslininkams ir kitiems
asmenims už geriausius projektus, atitinkančius Fondo tikslus;
steigti stipendijas studentams ir kt.

Pirmasis EU-CONEXUS festivalis
Rugpjūčiui baigiantis Klaipėdos universitete įvyko pirmasis EU-CONEXUS (Europos universitetas
išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai) festivalis. Jis subūrė apie 100 EU-CONEXUS
bendruomenės narių – dėstytojų, studentų, meno kolektyvų ir sportininkų. Rugpjūčio 24-ąją KU
miestelyje iškilmingai pakelta EU-CONEXUS vėliava. Tai pirmasis gyvai vykęs EU-CONEXUS
universitetų bendruomenių susitikimas. Į KU atvyko Le Rošelio (Prancūzija), Atėnų žemės ūkio
(Graikija), Bukarešto technikos (Rumunija), Valensijos katalikiškojo (Ispanija), Zadaro (Kroatija)
universitetų atstovai. EU-CONEXUS festivalio programoje – parodos, dalykiniai susitikimai,
pažintinės ekskursijos po KU miestelį, Klaipėdą bei Neringą, įvairios sporto varžybos ir koncertai.
Į kultūrinę renginio programą įsiliejo Klaipėdoje tuo metu vykęs XXII tarptautinio universitetų
teatrų forumas, kur savo pasirodymą pristatė Rumunijos universiteto studentai. EU-CONEXUS
valdybos pirmininkas, Le Rošelio universiteto prorektorius Jean-Marc Ogier pabrėžė: „EUCONEXUS festivalis buvo proga daugumai mūsų gyvai pasimatyti pirmą kartą. Ir šis susitikimas
tik dar kartą įrodė, koks mums svarbus tikras bendravimas, kokią didelę įtaką jis turi visai
tarpusavio ryšių dinamikai. <…> Tai buvo nuostabus festivalis, kurio akimirkos išliks labai ilgai
daugelio Europos studentų atmintyje.” Paskutiniąją festivalio dieną studentai turėjo išskirtinę
galimybę išbandyti jėgas tarpuniversitetinėse drakonų valčių lenktynėse, kur pergalę pelnė
Kroatijos Zadaro universiteto studentai, o renginio vėliavą ir pareigą organizuoti antrąjį festivalį
perėmė Le Rošelio universiteto delegacija.

Klaipėdos universiteto vardo suteikimas gimnazijai
Po konceptualių partnerių diskusijų Klaipėdos „Žemynos" gimnazijai suteiktas Klaipėdos
universiteto „Žemynos“ gimnazijos vardas. Klaipėdos mero V. Grubliausko požiūriu, Klaipėdos
miestas seniai vertas turėti universitetinę gimnaziją. Klaipėdos universitetas jau turi patirties,
dirbant su universitetinėmis klasėmis Baltijos gimnazijoje. Gimnazijos įsteigimas aktualus miesto
ugdymo tinklo plėtros perspektyvai. Žemynos gimnazija yra šalia universiteto. Visiškai netoliese
yra KU Botanikos sodas, kuriame vyksta daug edukacinių veiklų. Universiteto miestelyje
netrukus duris atvers STEAM centras. Klaipėdos miesto savaivaldybės planuose šiaurinėje
Klaipėdos miesto dalyje pastatyti tūkstantmečio progimnaziją su gamtos mokslų profiliu. Visa
tai galėtų tapti ugdymo „burbulu“ vienoje vietoje.

Išleista populiariausia Klaipėdos 2021-ųjų metų knyga
Paskutinė Klaipėdos miesto istorija nuo seniausiojo iki naujausiojo
laikotarpių, vokiečių kalba buvo paskelbta 1900–1902 m. ir tik po
šimto metų tapo prieinama lietuvių kalba. Praėjus 120 metų, pasirodo
pirmoji KU istoriko dr. V. Safronovo parašyta miesto raidos sintezė,
sulaukusi didžiulio populiarumo Klaipėdos mieste. Knygoje daug
pirmą kartą skelbiamų faktų, naujų vertinimų, šiol nepublikuotų
vaizdų, specialiai knygai sukurta daugybė kartografinių schemų,
lentelių.

KOMUNIKACIJA. ČIA ESI MATOMAS
Komunikacijos auditorija

KU tinklalapyje (lietuvių ir anglų kalbomis) fiksuota 2 085 107 puslapio peržiūrų per metus
(2 081 754 peržiūrų 2020 m.). Čia paskelbiama daugiau nei 300 naujienų, informuojama apie
visus universiteto įvykius ir renginius. KU Instagram paskyra turi 1 523 sekėjus (1 202 sekėjai
2020 m.), KU LinkedIn paskyra – 6 153 (5 365 sekėjai 2020 m.).

Reputacijos tyrimas
Klaipėdos universiteto užsakymo buvo atliktas universiteto reputacijos tyrimas, apklausiant
penkias tikslines respondentų grupes:
• 10–12 klasių moksleivius;
• pirmo kurso studentus, studijuojančius ne Klaipėdos universitete;
• Klaipėdos universiteto pirmo kurso studentus;
• tėvus, kurių vaikai galimai studijuos ar jau studijuoja aukštosiose mokyklose;
• 9–12 klasių mokytojus.
Remiantis tyrimo rezultatais buvo patvirtinta KU prekės ženklo strategija, komunikacijos
planas bei patvirtintas naujas Klaipėdos universiteto šūkis

Čia esi matomas.

30 išskirtinių patirčių Klaipėdos universiteto gimtadienio proga
Buvo tęsiami KU 30-mečio minėjimo renginiai, kuriuos vainikavo 2021 m. rugpjūčio mėn. 24–
26 dienomis vykęs EU-CONEXUS festivalis, subūręs ne tik KU bendruomenę, socialinius
partnerius, bet ir gausią šešių šalių EU-CONEXUS bendruomenę trims dienoms. Festivalio metu
vyko darbiniai susitikimai, pristatyta KU turima infrastruktūra, vykdoma veikla, vyko studentų
sporto, kultūros renginiai, teatro festivalis ir kt.

KU žiniasklaidai
2021 m. surengta 14 spaudos konferencijų, infoakcijų žiniasklaidos atstovams. Spaudos
konferencijose pristatyti reikšmingi KU mokslo projektai, akademinei bendruomenei svarbios
datos. Infoakcijų metu įvairiuose KU padaliniuose žiniasklaidai pristatyti KU išskirtinumai, pvz.,
mokslinių tyrimų laivo „Mintis” galimybės ir veikla, hipoterapijos, dirbtinių salų kūrimo, krevečių
auginimo projektai, Neurosensomotorikos laboratorijos galimybės, KU bazėje sukurtas elektrinis
laivas ir kt.
Per metus parengta daugiau nei 150 naujienų, iš jų – 86 pranešimai spaudai, išplatinti
nacionalinei, regioninei ir vietos žiniasklaidai (vidutinis jų platinimo dažnis 2021-aisiais – naujiena
iš KU kas keturias dienas); dar apie 70 pranešimų, informuojančių apie įvairias KU aktualijas bei
įvykius, parengta ir patalpinta tinklapyje www.ku.lt, paskleista KU socialiniuose tinkluose.
Lapkričio mėnesį reportažą apie KU kuriamas dirbtines salas ir jų ekomisiją (projektas
„Livelagoons“) Klaipėdoje filmavo tarptautinio TV kanalo „Euronews“ programos „Smart
Regions“ komanda. Reportažas transliuotas 2021 m. sausio mėnesį.
Netradicinės iniciatyvos:
KU suburtos grupės dalyvavo LRT tiesioginio eterio laidų – forumas „Rusija bunda“, diskusijų
laida „Lietuva kalba“ – focus grupių diskusijose.
Gegužę populiaraus tarptautinio konkurso „Eurovizija“ kontekste žiniasklaidos dėmesio sulaukė
KU bendruomenės parengtas geltonasis palaikymo šokis grupei „The Roop“, pasiekęs peržiūrų
rekordus socialiniuose tinkluose (35 000 peržiūrų, pasiekta 151 900 vartotojų).
Kovo – balandžio mėnesiais iš KU buvo transliuojamas Lietuvos jūrų muziejaus inicijuotas ekoforumų ciklas. Diskusijose apie Baltijos jūros taršos problematiką dalyvavo 16 Klaipėdos mokyklų
moksleivių, mokslininkai, visuomenėje žinomi žmonės.
Lietuvos jūrų muziejaus organizuotoje tris dienas šurmuliavusioje „Tvarios ateities kūrėjų
laboratorijoje“ Kopgalyje savo stendus ir mokslines veiklas pristatė KU Jūros tyrimų institutas ir
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas.
KU parengė interaktyvų stendą Jūros dienos renginiams, taip pat dalyvavo diskusijoje Jūros
technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, Jūros tyrimų instituto ir Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto mokslininkai (2021-ųjų birželio 18 d. Jurbarke).
LRT projektas „Lietuvos 1000-mečio vaikai“.

Pavasario ir rudens sezonais Universitetas pateikė 30 klausimų laidai „1000-mečio vaikai“. Taip
pat KU dalyvavo kaip pagrindinio sezono prizo steigėjas. Klausimus laidos dalyviams uždavė KU
darbuotojai ir studentai.
2021 m. lapkričio 10 d. transliuota KU mokslo reklama prisijungiant prie iniciatyvos CNN Call to
Earth Day. KU buvo matomas CNN socialinių tinklų sraute, kaip vienas iš dalyvių.
Kitos iniciatyvos: „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“ (Jūros diena Jurbarke); „14 m3 Baltijos.
2050-ieji. Distopija ar realybė?“

Pasiekimai, sukėlę pozityvią informacinę bangą apie KU viešojoje erdvėje:
• Metų archeologe paskelbta dr. Raimonda Nabažaitė.
• „Aukso paukštės“ apdovanojimu įvertintas KU mišrus choras „Pajūrio aidos“ ir vadovas
doc. A. Šumskis.
• Populiariausia metų knyga pripažinta KU BRIAI vadovo, istoriko dr. Vasilijaus Safronovo
parašyta „Klaipėdos miesto istorija“ (leidėjas – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus).
• „Švyturio ateities stipendijos“ konkursą laimėjusi JTI doktorantė Greta Gyraitė.
• Dienraščio „Vakarų ekspresas“ organizuotuose „Metų klaipėdiečio“ rinkimuose „Metų
šuolio“ nominacijos laimėtoju tapo dr. Petras Mažeika ir jo suburta studentųpneumobilininkų komanda.

Studijų rinkodara Lietuvoje
Šūkis „LAISVĖ IR ERDVĖ VEIKTI”.
Tikslinė auditorija – Vakarų Lietuva, apimant Šiaulius, Tauragę.
Mokamiems skelbimams ir google ads reklamai nustatomas amžius 18–24 m. ir 45–54 m.
Prioritetiniai sklaidos kanalai: skaitmeniniai, video turinys, socialinių medijų reklama (mokami
skelbimai), vaizdinė (skydeliai, animacijos, vaizdo maketai) reklama, skydelių reklama portaluose:
www.kurstoti (ir mobili versija); Adnet media tinkle (±140 tinklalapių), elektroniniai dienynai:
TAMO ir Manodienynas.lt (reklaminių skydelių 5 mėnesių trukmės reklaminė kampanija ir vidinių
pranešimų siuntimas mokiniams bei jų tėvams).

Tęsimas susitarimas su PC Akropolis dėl nuolatinių KU ekspozicijų Akropolio erdvėse, turinčiose
didžiausią lankytojų srautą. 2021 eksponuotos dvi parodos:
• “KU BRIAI paroda: „Archeologų kasinėjimai Šv. Jono bažnyčioje“
• KU JTGMF paroda: „Visur IT: nuo palydovo kosmose iki išmanaus namo“

El. dienynas TAMO
Nuo 2021 m. vasario iki birželio (savaitė per mėnesį) demonstruotas KU reklaminis skydelis
B1 (rodomas Desktop, Mobile Reponsive aplinkoje/5 skirtingi per savaitę) ir vidinis pranešimas
(rodomas Desktop aplinkoje) reklamjuostės pozicijoje visiems 9-12 klasių mokiniams ir jų tėvams
iš Vakarų Lietuvos regiono (Neringos, Klaipėdos, Palangos, Šilutės, Kretingos, Skuodo, Rietavo,
Telšių, Mažeikių, Šilalės, Tauragės, Pagėgių, Jurbarko, Raseinių, Kelmės, Šiaulių, Radviliškio,
Joniškio, Plungė, Pakruojo miestų ir rajonų savivaldybių). Pasiekta 1 119 687 moksleivių mokytojų
ir tėvų auditorija, įsitraukė 5 566 vartotojų.

manodienynas.lt
Nuo 2021 m. balandžio iki liepos (savaitė per mėnesį) demonstruotas KU reklaminis skydelis
(manodienynas.lt aplinkoje/5 skirtingi per savaitę) ir vidinis pranešimas reklaminės juostos
pozicijoje visiems 9-12 klasių mokiniams ir jų tėvams iš Vakarų Lietuvos regiono. Kampanijos
rezultatai:
• Kampanijos metu buvo surinkta žymiai daugiau parodymų nei planuota – 714 664 (planuota
surinkti 503 212 parodymus).
• Kampanijos metu buvo surinkta kelis kartus daugiau paspaudimų nei planuota – 42 472
(planuota surinkti 10 077 paspaudimus).
• Bendras kampanijos CTR (reklamos parodymų skaičiaus ir paspaudimų ant jos skaičiaus
santykis) – 5,94% (išskirtinai aukštas).
• Kampanijos metu geriausiai sekėsi statinėms pocizijoms Manodienynas.lt puslapyje po
prisijungimo (B5). Šiose pocizijose buvo labai aukštas CTR rodiklis, lyginant su kitomis
panašiomis kampanijomis – 8,94%.

Skaitmeninė rinkodara
Sėkmingai vykdyta studijų rinkodara skaitmeninės rinkodaros kanalais: Google Ads
(skelbimai parodyti 297 493 kartus) ir Facebook Ads. Taip pat išoriniuose kanaluose (Adnet
tinkle – leidžiant reklamą į KU skelbimus sureaguota 784 085 kartus).
Sukurti reklamos produktai:
• 30 bakalauro programų pristatantis reklaminis leidinys (400 vnt. išsiuntinėta į 52 Vakarų
Lietuvos gimnazijas bei 100 vnt. išdalinta viešose Klaipėdos miesto erdvėse).
• Įvairių internetinės reklamos skydelių ir maketų el. mokyklų dienynams skirtingais formatais
parengta 25 vizualai.
• Parengta 21 studijų programos vizualinės/reklaminės medžiagos vienetas.
2021 m. pavasarį suorganizuoti šie projektai, orientuoti į vyresniųjų klasių moksleivius:
• 2021 m. vasario 22 ir 26 d.: KU paskaita UAB Visma: „Visur IT: nuo kasos aparato
parduotuvėje iki palydovo kosmose“. Pasiekta tikslinė auditorija – 130 mokinių iš Klaipėdos,
Plungės, Kretingos, Gargždų, Švėkšnos, Šiaulių ir Panevėžio.

• 2021 m. kovo 22–26 d. 17-asis „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Dėstytojai pasiūlė 61 paskaitos
temą. Dalyvių lokacija apėmė visą Lietuvą: nuo Skuodo, Plungės, Telšių, Klaipėdos Gargždų
iki Viduklės, Skaudvilės, Domeikavos ir Šiaulių. Iš viso pasiekta auditorija nuo pradinių iki
vyresniųjų klasių moksleivių: ~3 000. Pirmą kartą pasiūlyta paskaitų pradinukams ir 5–8
klasių mokiniams.
• 2021 m. balandžio 12–16 d. „KUR stoti: virtualūs susitikimai su ku dėstytojais“
5 teminės dienos, 1 val. trukmės susitikimai su visų fakultetų atstovais. Pasiekta tikslinė
auditorija – 105 vyresniųjų klasių mokinių iš Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybės.
• 2021
m.
gegužės
11–14
d.
„Mama
nepadės.
Sudorok
stresą
pats!“
Per keturias dienas mokiniams pasiūlytos 4 skirtingo tipo paskaitos, skirtos psichologiškai
pasiruošti įveikiant egzaminų stresą ir renkantis ateities profesiją. Paskaitas dėstė:
psichologė A. Ananjevaitė, KU dėstytojai: V. Kontautienė, L. Brazdeikienė bei B. Anužienė.
Registracijų: 243.
• 2021 m. lapkričio 29–gruodžio 3 d. 18-asis „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Dėstytojai pasiūlė
60 paskaitų, kurios vyko tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Kai kuriais atvejais dėstytojai vyko
į mokyklas. Iš viso pasiekta auditorija nuo pradinių iki vyresniųjų klasių moksleivių: 2 500.
• 2021 m. pavasarį vyko KLAIPĖDA iD projektas – profesinio orientavimo veiklos su KU
dėstytojais.

Dėmesio akademija
2021 liepą patvirtinus naują KU komunikacijos strategiją ir šūkį Čia esi matomas visi KU
siūlomi užsiėmimai, ekskursijos ir mokymai moksleiviams perorganizuoti į vieningą paketą
„Dėmesio akademija“, kurioje aktyvūs ir gabūs moksleiviai gali įsitraukti į sau įdomias veiklas
kartu su KU mokslininkais, dėstytojais ir studentais, apsilankyti KU laboratorijose, ekspedicijose.

Dalyvavimas mokyklų karjeros dienose
Data
2021-02-02
2021-02-22
2021-01-25
2021-03-04
2021-03-03
2021-03-19
2021-04-02
2021-06-17

Vieša pamoka / paskaita + KU pristatymas
Tarpasmeninio bendravimo subtilybės ir testas.
N. Akmenės Ramučių gimnazijoje susitikimas su 9–11 kl. mokiniais (170).
Karjeros planavimas. Klaipėdos Žemynos gimnazijos 9 klasėje vyko susitikimas su 30
mokinių.
KU pristatymas Plungės Saulės gimnazijoje, Platelių ir Alsėdžių gimnazijose (susitikimas
su 120 mokinių).
Jūrų tyrinėtojo pamoka Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazistams (susitikimas su 30
mokinių).
KU pristatymas Akmenės rajono gimnazijų mugėje (susitikimas su 150 mokinių).
KU pristatymas Baltijos gimnazijos karjeros dienose.
KU pristatymas Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio gimnazijoje (susitikimas su 60
mokinių).
KU pristatymas Klaipėdos Aitvaro gimnazijje (susitikimas su 30 mokinių).

Studijų rinkodara užsienyje

Pasiekta auditorija
93 000

Konsultuota
besidominčiųjų
4 500

Priimta
paraiškų
1 250

Išsiųsta pasiūlymų
atrinktiems
kandidatams
442

Priimta studentų ir
paruošta
dokumentų vizoms

345

KU reklama portale www.educations.com
•
•
•
•

KU profilis su 30 BA ir MA programų.
Registruotiems vartotojams išsiųsta 3 000 laiškų (Socialinio darbo studijų programa).
IT bakalauro laipsnio programa iškelta į paieškos srauto viršų (1 mėnuo).
KU bakalauro studijų video turinys išverstas į anglų kalbą, subtitruota beveik 30 filmukų.

Dalyvavimas užsienio studijų mugėse
• 2021 rugsėjo 28–spalio 1 d. dalyvauta EAIE virtualioje parodoje (Community Exchange
virtual conference & exhibition).
• 2021 m. spalio 20–22 d. dalyvauta Ukrainoje vykusioje gyvoje parodoje (INTERNATIONAL
EXHIBITION WORLD EDU) konsultuota 400 moksleivių.
• 2021 spalio 22–23 d. dalyvauta Turkijoje vykusioje virtualioje parodoje (VEF).
• 2021 spalio 29–30 d. dalyvauta Japonijoje vykusioje virtualioje parodoje (EHEF).
• 2021 spalio 27–29 d. dalyvauta Kazakstane vykusioje virtualioje parodoje (IEF 2021
Bolashaq Fund).
• 2021 lapkričio 17 d. dalyvauta virtualioje parodoje (Begin Central Asia).
• 2021 m. spalio 21 d., dalyvauta gyvoje parodoje (EXPO Dubai).
• Susitikimas (webinaras) su Baltarusijos studentais.
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BA/MA PRIĖMIMAS
2021 m. priimta 912 studentų, iš kurių į pakopines bei profesines studijas – 776. Jau trečius
metus iš eilės bendras priimtųjų į KU skaičius išlieka stabilus. Palyginus su 2020 m., 16 proc.
padidėjo priėmimas į studijų programas, vykdomas užsienio kalbomis. Tai pozityvus reiškinys,
nes vizų išdavimas šiais metais ženkliai sumažėjo.
2021 m. priėmimas vykdytas į 59 studijų programas (t.y. dviem studijų programomis mažiau
negu 2020 m.), iš jų I pakopa – 29, iš jų 19 užsienio kalba; II pakopa – 29, iš jų 11 užsienio kalba;
profesinės studijos – 1.
Išaugo pateiktų prašymų (1 134) BA studijoms bet kuriuo prioritetu skaičius iš Vakarų Lietuvos
regiono savivaldybių, lyginant su 2020 m. (1 033). Studijas KU rinkosi apie 2,62 proc. pateikusių
paraiškas studentų.

Priimtųjų BA/MA studentų skaičius
Fakultetas

SvMF

Pokytis

SHMF

Pokytis

BRIAI

Pokytis

JTGMF

BA

114

↑4

202

MA

108

↓4

Kitos
studijos
Iš viso

84

Pokytis

JTI

Pokytis

↓42

15

↓3

94

↑12

19

↑3

162

↓64

11

↑11

49

→

2

↓7

↓21

39

↓21

-

-

13

↓14

0

↓1

306

↓21

403

↓127

26

↑8

156

↓2

21

↓4

iš jų
užsienio:
BA

21

↑11

19

↓3

6

↓5

36

↑9

-

-

MA

7

↓7

16

↓3

-

-

6

↑2

-

-

Kitos
studijos
Iš viso

-

-

25

↑15

-

-

-

-

-

-

28

↑4

60

↑9

6

↓5

42

↑11

-

-

Pateiktų BA prašymų bet kuriuo prioritetu skaičius pagal Vakarų Lietuvos regiono apskritis
Klaipėdos apskritis

Tauragės apskritis

Telšių apskritis

2020 m.

867

94

173

2021 m.

761

79

193

BA/MA STUDIJŲ KRYPTYS
2021 m. KU studijavo 2 504 studentai; iš jų – 1 672 moterys. BA studijose moterys sudaro 64,7
proc., MA – 71,8 proc. Lyginant su 2020 m., išliko stabilus studijuojančiųjų valstybės
finansuojamose vietose skaičius, t. y. apie 38 proc. visų studijuojančiųjų. Bendras studentų
skaičius sumažėjo 3,8 proc. ir tai yra tiesiogiai susiję su studentų mažėjimu valstybės
nefinansuojamose studijų vietose dėl 57 proc. išaugusio studijų mokesčio kai kuriose studijų
kryptyse.
Populiariausios socialinių mokslų, sveikatos mokslų bei verslo ir viešosios vadybos studijų
kryptys, kuriose yra 59 proc. studijuojančiųjų.
Daugiausia priimta studijuoti valstybės finansuojamose (VF) studijose yra inžinerijos studijų
programose, daugiausia į valstybės nefinansuojamas (VNF) – verslo ir viešosios vadybos
studijose.
KU baigė 755 absolventai, t. y. beveik 9 proc. mažiau negu 2020 m. Daugiausia absolventų –
ugdymo ir sveikatos krypčių studijose.

Studentai laipsnį suteikiančiose bei profesinėse studijose

Studijų kryptis
BA, MA

Studijų
programos
Iš viso/iš jų
užsienio kalba

Absolventai

Sveikatos mokslai

7/1

Sportas

Priimtųjų skaičius

Iš viso studijuojančiųjų
skaičius

VF

VNF

VF

VNF

163

50

67

113

385

1/1

-

-

2

0

28

Ugdymo mokslai

14/2

165

44

62

112

221

Socialiniai mokslai

13/3

156

59

114

189

349

Verslo ir viešoji vadyba

10/6

132

29

130

81

375

Humanitariniai mokslai

17/3

39

43

12

138

52

Informatikos mokslai

3/2

19

33

17

99

39

Technologijų mokslai

2/-

-

-

-

0

0

Inžinerijos mokslai

11/9

72

65

28

153

102

Gyvybės mokslai

2/2

6

19

2

38

9

Fiziniai mokslai

2/1

3

-

-

17

4

IŠ VISO

82/30

755

342

434

940

1564

40/41/1

410/313/32

170/162/10

274/125/35

567/363/10

1226/307/31

↓16/↑2

↓74

↓8

↓51

↑7

↓107

Iš jų BA/MA/prof.
studijos
Pokytis (lyginant su
2020 m.)

BA/MA STUDIJOS PADALINIUOSE
Daugiausia užsienio ir Lietuvos studentų studijuoja Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete
(1 203). Daugiausiai studentų sumažėjo Sveikatos mokslų fakultete, o padaugėjo trijuose
padaliniuose – Jūrų tyrimų institute, Baltijos istorijos ir archeologijos institute, Jūrų technologijų
ir gamtos mokslų fakultete.
KU nuosekliai siekiama pritraukti daugiau užsienio studentų. Studentų, užsienio piliečių,
studijuojančių užsienio kalbomis, skaičius stabiliai auga. 2021 m. tokie studentai sudarė apie 10
proc. studijuojančiųjų. 2021 m. daugiausiai BA ir MA užsienio studentų skaičius išaugo Jūrų
technologijų ir gamtos mokslų fakultete.
KU sėkmingai optimizuojamos studijų programos. Siekiama, kad kuo daugiau studijų programų
būtų prieinamos užsienio kalba. KU vykdomos 81 (16 studijų programų mažiau negu 2020 m.)
studijų programos lietuvių kalba, iš jų 30 užsienio kalba (dviem programomis daugiau negu 2020
m.). Daugiausia studijų programų (9) sumažėjo Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete.

Studijų programų skaičius
Fakultetas
BA
programos
iš jų
užsienio k.
MA
programos
iš jų
užsienio k.

SvMF

Pokytis

SHMF

Pokytis

8

↓2

19

↓4

5

↑2

4

7

↓1

3

↑2

BRIAI

Pokytis

JTGMF

Pokytis

JTI

Pokytis

3

→

8

↓4

2

→

→

1

↓1

7

↑1

2

→

22

↓1

2

→

7

↓5

3

↑2

3

→

-

-

4

↓1

1

↓1

Studentų skaičius
Fakultetas

SvMF

Pokytis

SHMF

Pokytis

BRIAI

Pokytis

JTGMF

Pokytis

JTI

Pokytis

BA

506

↓20

821

↑26

33

↑8

295

↑11

55

↑16

MA

236

↓29

319

↓80

13

→

89

↑5

13

↓7

Profesinės
studijos

-

-

41

↑5

-

-

-

-

-

-

Kt. studijos

52

↓33

22

↑16

-

-

9

↓8

-

-

Iš viso

794

↓82

1203

↓33

46

↑8

393

↑8

68

↑9

BA

37

↑13

46

↑7

17

→

68

↑30

-

-

MA

21

↑1

36

↑3

-

-

9

↑6

-

-

Kt. studijos

-

-

22

↑16

-

-

-

-

-

-

Iš viso

58

↑14

104

↑26

17

→

77

↑36

-

-

iš jų užsienio:

STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS
Pirmąją 2021 m. pusę buvo paskelbtas karantinas, todėl sąlygos mobilumui nebuvo palankios.
Studentų judumas atsinaujino vasarą. Jie vyko praktikoms studijų metu, bei absolventų
praktikoms. Studijoms į užsienį studentai vyko tik 2021 m. rudens semestre. Praktikoms ir
studijoms daugiausia studentų rinkosi Ispaniją, Kiprą, Latviją. Aktyviau studentų mainų
programose dalyvavo magistrantai.
Atvykusių studentų skaičius lyginant su 2020 m. padidėjo nežymiai. Daugiausiai studentų
atvyko iš Prancūzijos, Turkijos, Italijos.
Atvykstančių studentų skaičiai yra didesni, negu išvykstančių. Viena vertus tai džiugina, kita
vertus, įpareigoja daugiau dėmesio skirti KU studentų motyvacijai ir galimybėms aktyviau
dalyvauti tarptautinio judumo programose.
Dėstytojai daugiausiai vyko į Latviją (5 dėst.), Ispaniją, Kiprą, Kroatiją po 3 dėst., Vokietiją (2
dėst.) atvyko iš – Latvija, Lenkija, Italija, Ispanija. Atšaukus pandemijos ribojimus, stebimos
sparčios dėstytojų judumo augimo tendencijos. Atvykstančių dėstytojų judumo augimas yra
mažesnis, lyginant su išvykstančių (300 proc.)
Aktyviausiai studentų mobilumas vyko Socialinų ir humanitarinių mokslų fakultete, dėstytojų
tarpe – Sveikatos mokslų fakultete.

Studentų ir dėstytojų mobilumas

IŠVYKSTANTIEJI

ATVYKSTANTIEJI

Fakultetas

SHMF

BRIAI

SvMF

JTGMF

JTI

Iš viso

Pokytis

BA stud.

11

0

3

2

0

16

↓8

MA stud.

13

0

2

1

4

20

→

Dėstytojai

9

0

9

5

1

24

16↑

BA stud.

34

0

9

10

0

53

↑6

MA stud.

3

0

0

0

1

4

↓4

Dėstytojai

6

1

13

0

1

21

10↑

STIPENDIJOS
Socialines stipendijas studentams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, teikia Valstybinis
studijų fondas. 2021 m. tokią stipendiją gavo 88 studentai (t.y. 33 proc. daugiau negu 2020 m.).
Vardines stipendijas teikia Universiteto socialiniai partneriai ir Valstybė, įsteigusi Lietuvos
prezidentų stipendijas įvairių studijų sričių gabiausiems studentams ir tikslines stipendijas,
paramą pedagogines, inžinerines studijas pasirinkusiems studentams. Skatina ir remia
studentus ir Klaipėdos m. savivaldybė, skirdama vardines stipendijas ir premijas už puikų
mokymąsi, už aktualią miestui akademinę veiklą.

Tikslinės ir vardinės stipendijos
Stipendijos / premijos pavadinimas

Steigėjas / administratorius

Tikslinės pedagogus rengiančių programų
stipendijos
Parama pedagogines studijas pasirinkusiems
studentams
Tikslinės skatinamosios stipendijos
atitinkamas inžinerines studijas
pasirinkusiems studentams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė /
Nacionalinė švietimo agentūra
Lietuvos Respublikos Vyriausybė /
Valstybinis studijų fondas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / Lietuvos
Respublikos Ekonomikos ir inovacijų
ministerija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / Lietuvos
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija

Lietuvos Respublikos prezidentų vardinės
stipendijos
Klaipėdos m. savivaldybės premijos (už
baigiamuosius darbus)
Klaipėdos m. savivaldybės stipendijos
gabiems ir talentingiems I kurso studentams
Prof. Stepono Kolupailos premija
UAB „Airplus1 Lituanica“ vardinė stipendija
UAB „Baltisches Haus“ vardinė stipendija
AB „Vakarų laivų gamykla“ vardinės
stipendijos
Klaipėdos pramonininkų asociacijos vardinės
stipendijos (už baigiamuosius darbus)
Alfonso Žalio labdaros fondo vardinė
stipendija

Studentų sk.
21
55
78

1

Klaipėdos m. savivaldybė

5

Klaipėdos m. savivaldybė

12

Vydūno jaunimo fondas (JAV)
UAB „Airplus1 Lituanica“
UAB „Baltisches Haus“

1
2
1

AB „Vakarų laivų gamykla“

6

Klaipėdos pramonininkų asociacija

2

Alfonso Žalio labdaros fondas

1

Puikiai ir labai gerai studijuojantiems, dalyvaujantiems mokslinėje, meninėje ir visuomeninėje veikloje studentams skiriamos
įvairios skatinamosios KU fakultetų Tarybų bei Senato stipendijos. Vienkartinės Rektoriaus ar Dekano stipendijos skiriamos
už studentų aktyvų dalyvavimą Universitetą garsinančioje mokslinėje, meninėje ir sportinėje veiklose. Plačiau apie tokias
stipendijas galima rasti padalinių metinės veiklos ataskaitose.

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
2021 m. kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo vykdomi penkioms tinkslinėms grupėms, iš jų
didžiausią dalį (88 proc.) dalyvių sudarė pedagogai. Bendras dalyvių skaičius yra mažesnis dėl
to, kad kursų vidutinė trukmė tapo beveik dvigubai ilgesnė dėl pasikeistusių pedagogų
kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių reikalavimų. Be to, sveikatos priežiūros specialistų
dalyvavimui kvalifikacijos kėlimo kursuose didelės įtakos turėjo COVID-19 situacija.
Įvairiuose renginiuose iš viso dalyvavo 2 730 dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų: Klaipėdos m. –
1589; Klaipėdos apskr. – 437; Vilniaus apskr. – 271; Tauragės apskr. – 115; Kauno apskr. – 97;
Šiaulių apskr. – 68; Telšių apskr. – 56; Marijampolės apskr. – 35; Alytaus apskr. – 24; Utenos
apskr. – 19; Panevėžio apskr. – 11. Taip pat 8 dalyviai dalyvavo iš užsienio valstybių (Latvijos,
Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Rusijos ir kt.). Taigi, 58 proc. dalyvių yra iš Klaipėdos
miesto, 16 proc. – Vakarų Lietuvos regiono gyventojai, ketvirtadalis (25 proc.) – kitų Lietuvos
regionų asmenys ir 1 proc. iš užsienio valstybių.
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra daugiau
renkasi Klaipėdos regiono gyventojai.

Kvalifikacijos tobulinimas
Tikslinės grupės

Kursų
skaičius

Trukmė
val.

Dalyvių
skaičius

Iš viso dalyvių skaičius
palyginus su 2020 m.

Pedagogai

36

1 470

2 397

↓950

Valstybės tarnautojai

3

24

66

↓78

Sveikatos priežiūros specialistai

11

2 824

226

↑32

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

1

160

22

↓48

Sporto specialistai

2

1 340

19

↑11

Iš viso:

53

5 818

2 730

↓1 033

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas
Kandidatų
sk.

Asmenims
pripažintos
kompetencijos

Studijuojantys
asmenys

4

4

4

4

Laisvalaikio sportas

1

1

1

1

3.

Slauga

5

5

5

5

4.

Viešasis administravimas

1

1

1

1

5.

Visuomenės sveikata

2

2

2

2

6.

Vadyba

2

2

2

2

15

15

15

15

Eil.
Nr.

Studijų (pagrindinių)
programa

1.

Andragogika

2.

Iš viso:

Pateikti
prašymai
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DOKTORANTŪRA IR PODOKTORANTŪRA
2021 m. KU veikia 11 doktorantūros studijų programų – edukologija, politikos mokslai, vadyba,
ekonomika, filologija, istorija ir archeologija, etnologija, menotyra, fizinė geografija, ekologija ir
aplinkotyra, transporto inžinerija. 3 doktorantūros studijų programos sėkmingai akredituotos.
2021 m. doktorantų ir podoktorantų skaičius padidėjo tik po 1, tai labiausiai susiję su valstybės
skiriamu finansavimu. Daugiausia doktorantų ir podoktorantų studijuoja JTI.
Siekiant podoktorantūros studijų plėtros Senatas nutarimu Nr. 11-7 patvirtinti Klaipėdos
universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašas.

79

51

16

Iš viso
doktorantų

Iš jų moterų

Priimta

13
Apgintos disertacijos

74

7

Doktorantų paskelbtos Podoktorantūros
publikacijos
stažuotojai

Auga doktorantų iš užsienio skaičius. KU doktorantūros studijų programose studijuoja 15
užsieniečių (iš jų 8 moterys), iš jų 12 Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūroje, po vieną
istorijos, filologijos ir transporto inžinerijos kryptyse.
2021 m. apginta 13 disertacijų (iš jų keturios anglų kalba), t.y. penkiomis diserstacijomis daugiau,
negu 2020 m.

Apgintos disertacijos
Egidijus Papečkys „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1990–2004 m.: tarp
individualios ir kolektyvinės gynybos“
Edita Baranskaitė „Turizmo inovatyvumo ekonominio poveikio vertinimas“
Greta Gyraitė „Microbial water quality and potential risks for human health at the Southeastern
Baltic Sea bathing waters“ („Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus
sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“)
Diana Šateikienė „Jūrų laivų balastinių vandenų valymo sistemų diegimo tyrimai“
Dovilė Bataitytė „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo
praktikose 1919–1990 m.“
Rasa Idzelytė „Assessment and impact of ice cover and future projections for the Baltic Curonian
Lagoon“ („Kuršių marių ledo dangos vertinimas, poveikis ir ateities prognozės“)
Alvyda Obrikienė „Politinės demokratijos sugrėsminimas socialinės-ekonominės nelygybės
kontekste“ (disertacija ginama 2021-09-24)
Eglė Rimkienė „Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV-XVI a. Archeologijos duomenimis“
Mirco Haseler „Meso – and microplastic in the Baltic coastal environment“ („Mezo – ir
mikroplastiko šiukšlės Baltijos jūros pakrantės aplinkoje“)
Tomas Bacys „Informacinio karo technologijos mediatizuotoje politikoje: Rusijos ir Ukrainos
konflikto vaizdavimo Vokietijos informacinėje erdvėje atvejis“
Lina Bairašauskienė „Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių
sąveikų metu“
Gintautas Jakštys „Lietuvos karių kasdienybė karo ir taikos metu 1918-1940 m.“
Eglė Baltranaitė „Impact of physical geographical factors on the sustainability of South Baltic
seaside resorts“ („Fizinių geografinių veiksnių poveikis pietų Baltijos pajūrio kurortų tvarumui“)

Istorija ir archeologija
Ekonomika
Ekologija ir aplinkotyra
Transporto inžinerija
Istorija ir archeologija
Ekologija ir aplinkotyra
Politikos mokslai
Istorija ir archeologija
Ekologija ir aplinkotyra
Politikos mokslai
Edukologija
Istorija ir archeologija
Fizinė geografija

PUBLIKACIJOS UNIVERSITETE
2021 m. bendras paskelbtų publikacijų skaičius (528) išaugo beveik 19 proc. Tai pat 42 proc.
išaugo CA WoS ir Scopus publikacijų skaičius (nuo 143 publikacijų 2020 m. iki 203 publikacijų
2021 m.).

CA WoS duomenų bazėje daugiausia publikacijų paskelbta aplinkotyros kryptyje.
Didėja publikacijų tarptautiškumas: užsienio leidiniuose 2021 m. paskelbta 31 proc. publikacijų
daugiau nei 2020 m.

Publikacijų rūšys universitete

528
↑84

↑19%

CA, Scopus
Iš jų:

IŠ VISO

203
↑60

↑42%

Kituose
leidiniuose
325
↑31

↑10%

Mono
graf.
6
↓1

Užsienio
leidiniuose
238
↑56

↑31%

Su
bendraautoriais
345
↑63

↑22,3%

Su užsienio
bendraautor.
122
↑12

Clarivate Analytics WoS Publikacijų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis (15 populiariausių)

↑11%

PUBLIKACIJOS PADALINIUOSE
Bendras publikacijų skaičius labiausiai išaugo BRIAI. 2021 m. CA WoS publikacijų didžiausias
augimas fiksuotas JTI. CA WoS ir Scopus publikacijų augimas stebimas beveik visuose
akademiniuose padaliniuose. Taip pat pastebimas publikacijų užsienio leidiniuose augimas
beveik visuose padaliniuose.

Mokslo publikacijos padaliniuose

Iš viso publikacijų
Pokytis
Iš jų:
CA, Scopus
Pokytis
Kituose leidiniuose
Pokytis
Monografijų
Pokytis
Užsienio leidiniuose
Pokytis
Su bendraautoriais
Pokytis
Su užsienio bendraaut.

Pokytis

SHMF

SvMF

JTGMF

JTI

BRIAI

Bot. sodas

161
↑29
+22%

116
↓2
-1,7%

56
↑2
+3,7%

116
↑20
+20,8%

98
↑38
+63,3%

4
↓4
-50%

32
↑6
+23%
129

44
↑8
+22,2%
72

28
↓3
-9,7%
28

85
↑32
+60,4%
31

16
↑8
+100%
82

1
=

↑27
+26,5%
4
53

↓7
-8,9%
1
↓2
60

↑5
+21,7%
23

↓12
-27,9%
85

↑30
+57,7%
1
↑1
20

↓3
-50%
↓1
2

↑7
+15,2%
86

↑11
+22,4%
94

↑4
+21%
49

↑32
+60,4%
111

↓3
-13%
36

=

↑11
+14,7%
15

↑13
+16%
29

↑11
+28,9%
13

↑26
+30,6%
71

↑18
+100%
4

↓3
-50%
1

↓8
-34,8%

↑5
+20,8%

↓4
-23,5%

↑22
+44,9%

=

↓1
-50%

3

3

CA WoS žurnalai, kuriuose 2021 m. paskelbtos KU mokslininkų aukšto cituojamumo publikacijos
Žurnalo pavadinimas
Ecology letters
The Journal of Allergy and Clinical
Immunology: In Practice
Science of the total environment
Composite structures
Nutrients
Environmental science & policy
Remote Sensing
Marine pollution bulletin

IF

Pagrindiniai partneriai

9,492
7,55

Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (Vokietija)
Institute of Marine Sciences; National Research Council (Italija)
University of Parma (Italija), University of Bologna (Italija)
University of Gothenburg (Švedija), Cawthron Institute (Naujoji
Zelandija)
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences
(Lenkija)
University of Porto (Portugalija)
University of Tartu (Estija), Aarhus University (Danija)
University of Gdansk (Lenkija), University of Kiel (Vokietija)

5,589
4,829
4,171
4,767
4,509
4,049

MOKSLO PROJEKTAI IR PASLAUGOS
Sėkmingai vykdomi tyrimai pagal sutartis su ūkio subjektais. Tokių sutarčių vertė išaugo 31 proc.
KU aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: 2021 m. buvo vykdomi 132
projektai (iš jų 107 mokslo projektai), pradėti vykdyti 28 (iš jų 23 mokslo) nauji projektai. Naujų
projektų skaičius gana ženkliai sumažėjo, dėl besibaigiančio finansavimo periodo. Tačiau didelis
projektų paraiškų skaičius leidžia tikėtis naujų projektų augimo 2022 m.

Sutartys su ūkio subjektais moksliniams tyrimams

Padaliniai

Uždirbtos lėšos, Eur
(be PVM)

Pokytis %

Pasirašytų
sutarčių skaičius

Pokytis %

JTI

788 962,29

14 % 

23

53 % 

59 % 

5

150 % 

JTGMF

27 775,29

BRIAI*

54 882,55

68 % 

4

33 % 

SHMF

7 086,00

151 % 

4

33 % 

SvMF

5 850,00

100 % 

1

-

Laivai „Mintis“
„Brabander“

1 227 037,52

40 % 

3

-

Iš viso

2 111 593,65

31 % 

40

43 % 

*BRIAI 2020 metais buvo subrabgovas sutarties, kurios vertė daugiau nei 600000 Eur, tačiau lyginamojoje analizėje ši sutartis
nėra įtrauka kaip išskirtinė. Taip pat neįtrauktas ir minimos sutarties likutis 2021 metais, t.y. 60969 Eur.

Paslaugų potencialo vystymas

Projektų KORPIS ir KORPIS2 metu suburta mokslo vadybininkų komanda, kurios nariai,
kuruodami skirtingų sričių mokslo pasiekimus, bendraujant su tyrėjais siekia sustiprinti
komercinimo potencialą. Didžiausias dėmesys skiriamas MTEPI sutarčių su verslo partneriais
sudarymui ir įgyvendinimui. Padedant išorės ekspertams, buvo tobulinamos mokslo vadybininkų
kompetencijos, mokomasi sudaryti MTEPI paslaugų komercinimo strategijas.
Vienas iš projekto KORPIS rezultatų – peržiūrėtas, atnaujintas ir KU Senato patvirtintas
dokumentas Klaipėdos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo taisyklės.
Sudarytas technologijų perdavimo vykdymo algoritmas (aprašomoji dalis ir schema).

VERTĖS REGIONUI KŪRIMAS. INOVACIJOS
Suteiktas Lietuvos patentas KU
išradimui
2021 metais Europos patentų biurui
pateiktos dvi paraiškos: išradimui „Naftos
angliavandenilių skaidymas naudojant
grybų
kultūras“
(išradėjos
dr.
T.
Paulauskienė ir dr. M. Kataržytė) ir
išradimui „Pneumomechaninis vežimėlis
konteineriams“ (išradėjai dr. R. Didžiokas,
dr. Ž. Lukošius, prof. dr. A. Andziulis, prof.
dr. J. Janutėnienė, dr. M. Kurmis).

Atžalinių įmonių kūrimas
Įsteigta KU atžalinė įmonė „InoBioStar“, kurioje kuriama biotechnologija, leidžianti
neutralizuoti naftos išsiliejimo jūroje padarinius, naudojant aerogelį ir mikroorganizmus (vadovė
– dr. T. Paulauskienė). Įmonė aktyviai dalyvauja įvairiuose rengiamuose akseleravimo, mokslo
populiarinimo renginiuose, diskusijose su verslo partneriais, siekiant licencijuoti išradimą. Su KU
sudaryta licencinė sutartis. „Inobiostar“ tapo Lietuvos švariųjų technologijų klasterio nariu.

Dalyvavimas nacionaliniame ir tarptautiniuose žinių ir technologijų perdavimo
tinkluose
• KU dalyvavo TTO Lithuania tinklo įsteigime, 5 universitetai pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Analogiška sutartis parengta ir pasirašyta su Latvijos ir Estijos TTO asociacijomis,
pavadinta TTO Baltic.
• Kartu su KMTP dalyvaujame PATLIB (patent library) centro veiklose, EPO koordinuojamame
projekte PATLIB 2.0, apjungiančiame analogiškus centrus visoje Europoje (virš 300 PATLIB
centrų).

Blue Growth Leaders Academy
2021 m. tęsiamas didelės sėkmės ir populiarumo sulaukęs 2020 metais startavęs projektas.
Akademijos lektoriai – tarptautiniu mastu pripažinti šios srities profesoriai ir ekspertai. 2021 m.
įteikti baigimo pažymėjimai pirmiesiems 37 klausytojams, kuriais buvo jūrinio, energetikos
sektorių, skaitmenizacijos ir kitus technologinius sprendimus kuriančių įmonių atstovai, viešojo
sektoriaus pareigūnai. Tai turėtų būti reikšmingas postūmis ne tik jiems, bet ir Klaipėdai,
siekiančiai tapti pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestu.

Mokslas visuomenei: H2020 projektas
2021 m. kovo 1 d. Klaipėdos
universitetas kartu su kitais EUCONEXUS partneriais – La Rošelio
universitetas (Prancūzija), Atėnų
žemės ūkio universitetas (Graikija),
Bucharešto statybos inžinerijos
universitetas
(Rumunija),
Valencijos
katalikiškasis
universitetas (Ispanija), Zadaro
universitetas (Kroatija), Rostoko
universitetas
(Vokietija),
Vaterfordo technologijų institutas
(Airija), Frederiko universitetas
(Kipras), startavo H2020 projekte,
kuris finansuojamas pagal HORIZON
2020 mokslo visuomenei programą
(Science with and for Society).
EU-CONEXUS RFS iniciatyva yra
skirta stiprinti ateities Europos universiteto aljanso vystymą, vykdant institucines pertvarkas
visuose partnerių universitetuose, sukuriant tarpdisciplininę, iššūkiais pagrįstą, tarptautiniu
mastu konkurencingą mokslinių tyrimų ir inovacijų struktūrą, pasitelkiant mokslininkus, kurie yra
atviri kokybiškai naujoms, dalyvaujančioms ir novatoriškoms partnerystėms su pramone/verslu
ir pilietine visuomene.
Projekto įgyvendinimui numatyti 36 mėnesiai. Visam EU-CONEXUS aljansui skirtas 1 992 960
eurų biudžetas, iš jų Klaipėdos universitetui – 495 750 eurų. Projektui vadovauja La Rošelio
universitetas (Prancūzija), projekto vadove paskirta Klaipėdos universiteto darbuotoja dr. R.
Viederytė.
2021 m. vykdytos šios veiklos: tarpaljansinių (su SEA-ES Europos universiteto aljansu)
iniciatyvų plėtra, atstovavimas EU-CONEXUS išorės pogrupių diskusijose, parama darbo grupių
vadovams vykdant nuolatines užduotis, periodinių susitikimų organizavimas įvairiose darbo
grupėse, narių informavimas apie pažangos ataskaitų turinį (kas tris mėnesius) ir įvertinama
pažanga, atnaujinamos darbo grupių užduotys ir darbo planai.
Vykdytos apklausos ir rinkta informacija šiomis temomis: „EU-CONEXUS mokslinių tyrimų ir
inovacijų elgesio kodeksas dėl mokslinių tyrimų vientisumo“, „Geroji talentų valdymo, tyrimų ir
internacionalizacijos spartintojų praktika“, „Išteklių prieinamumas“, „EU-CONEXUS tyrimų
infrastruktūros, išteklių ir paslaugų įvertinimas“, pradėta žmogiškųjų išteklių strategijos (Human
resources strategy for Research – HRS4R) paraiškos teikimo procedūra, analizuoti kiekvieno
aljanso partnerio mokymo poreikiai, sudarytas darbo planas, bei veiklų įgyvendinimo
tvarkaraštis, teikti pasiūlymai dėl EU-CONEXUS jungtinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų

organizavimo, atlikta įmonių, siūlančių paslaugas (susijusių su EU-CONEXUS mokslinių tyrimų
infrastruktūros poreikiu), apklausa, sukurti klausimynai tyrimams:
1) „Mokslinių tyrimų infrastruktūros kokybės užtikrinimo klausimynas išorės paslaugų
teikimui“.
2) „Mokslinių tyrimų infrastruktūros kokybės užtikrinimo klausimynas mokymams“.
3) „Mokslinių tyrimų infrastruktūros saugos užtikrinimo klausimynas“.
Nustatyti tinkami EU-CONEXUS mokslinių tyrimų infrastrutūros įgyvendinimo pažangos
vertinimo kriterijai, aptarta, kaip partneriai pritaikys lyčių lygybės politiką savo institucijose.
Buvo atliktos apklausos, siekiant sudaryti geriausių praktikų ir kliūčių sąrašą, siekiant
nustatyti, kaip partneriai jau įgyvendino atvirąjį mokslą (Open Science) ir dalyvaujamąjį mokslą
(Participatory Science) instituciniu lygmeniu savo šalyse išmanių pakrančių miestų tvariai
plėtrai tyrimų temomis ir įvertinti epi-žurnalo kūrimo bei viešinimo galimybes.
Organizuotas informacijos surinkimas ir pirmojo specializuoto naujienlaiškio su nauja
vizualizacija išleidimas, pasirengimas diegti Inovacijų centrą Showcase svetainėje, RFS
komunikacijos priemonių: informacinio paketo mokslininkams, darbuotojams ir bendruomenei
sukūrimas, brošiūros ir .ppt tematinių skaidrių parengimas, sklaida CNN televizijos kanale,
dalyvaujant reportažo kūrime tema Call to Earth Day.

Projekto tarpiniai rezultatai:
Þ EU-CONEXUS pirmaisis specializuotas mokslo ir inovacijų naujienlaiškis.
Þ Vieningas susitarimas dėl MTEPI duomenų valdymo.
Þ MTEPI informacinės sistemos konceptualizavimas.
Þ Mokslo komunikacijos ir sklaidos planas.
Þ Inovacijų keliarodė.

EU-CONEXUS
EU-CONEXUS
(Europos
Universitetas išmanių pakrančių
miestų tvariai plėtrai) projektas
prasidėjo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Aljansą sudaro 6 tikrieji partneriai –
(La Rošelio (Prancūzija), Atėnų
žemės ūkio (Graikija), Bukarešto
technikos (Rumunija), Valensijos
katalikiškojo
(Ispanija),
Zadaro
(Kroatija) universitetai ir KU, taip pat
3 asocijuoti partneriai – Vaterfordo
technologijų
institutas
(Airija),
Rostoko (Vokietija) ir Frederiko
(Kipras)
universitetai,
kurie
antrajame vystymo etape nuo 2022
m. rudens tampa tikraisiais nariais.
EU-CONEXUS 49 fakultetuose ir
98 institutuose vykdomos 867
studijų programos (358 bakalauro, 348 magistrantūros, 133 doktorantūros ir 28
podoktorantūros), kuriose mokosi 68538 studentai, dirba 9019 darbuotojų, iš kurių 5694 –
dėstytojai ir mokslininkai. Bendras biudžetas – 456 708 mln. eurų.
Dvejus metus pandemijos sąlygomis tarptautinis, geografiškai plačiai išsidėstęs
universitetas buvo kuriamas nuotoliniu būdu, todėl pirmasis EU-CONEXUS festivalis Klaipėdoje
2020 m. rugpjūčio 24–27 d. buvo labai laukiamas ir sėkmingas. Po to sekė partnerių susitikimai
Bukarešte, Zadare, Valensijoje, Le Rošelyje, Atėnuose, Briuselyje, po kurių paskelbti svarbūs
nutarimai, programos, planai ir kiti aktualūs Universiteto veiklų vystymui dokumentai.
Svarbiausi EU-CONEXUS pasiekimai 2021 metais
Parengta jungtinė tarptautinė magistrantūra Jūros biotechnologija (Marine Biotechnology)
sėkmingai praėjo tarptautinę akreditaciją. 2021 m. rugpjūčio 31 d. SKVC SKV komisija šią
akreditaciją pripažino be pastabų. 2022 m. rudenį priimti studentai vyks studijuoti į La Rochelle
ir Valensijos katalikiškąjį universitetus, o antrame kurse mokysis virtualiai ir specializuosis
pasirinkdami bet kurį EU-CONEXUS universitetą mokslinei praktikai ir baigiamojo darbo rengimui.
Pateikta ERASMUS MUNDUS paraiška laimėjo 5,14 mln. eurų finansavimą, todėl 84 studentai
magistrantūroje galės mokytis nemokamai.
Įsibėgėjo bakalauro specializacijų studijos (Minor), kurios vyksta jau trečią semestrą. KU
siūlomi dalykai yra populiarūs EU-CONEXUS studentų tarpe, todėl buvo suformuotos visos
dešimt grupių. Minor didina KU tarptautiškumo rodiklius, dėstytojai ir studentai įgyja daugiau
kultūrinės ir darbo virtualioje erdvėje patirties, tobulina kalbinius įgūdžius.

Stiprinami ryšiai su universitetų partneriais – miestų ir uostų atstovais. Lapkričio 9–10 d.
vykusiose EU-CONEXUS partnerių dienose, į kurias susirinko partnerių miestų ir uostų atstovai,
tame tarpe – Klaipėdos m. savivaldybės, miesto tarybos, uosto ir verslo įmonių atstovai.
Renginio metu buvo pasidalinta ir pasiekimais, ir iššūkiais, susijusiais su žaliojo kurso ir
skaitmenine transformacija, surasti sąlyčio taškai kaip pagrindas būsimiems MTEP projektams
ir specialistų rengimui.
Jungtiniuose tyrimų institutuose toliau integruojamos mokslininkų veiklos, pajėgos ir
infrastruktūra, rengiami dokumentai tarptautinės doktorantūros programos (Smart Urban
Coastal Sustainability) organizavimui per dvigubo laipsnio (cotutelle) sutartis, naudojimosi
partnerių mokslinių laboratorijų infrastruktūra ir specializuoto konsultavimo susitarimai. 2021 m.
liepos mėn. Zadaro universitete organizuota doktorantų vasaros stovykla, projektų idėjų, tyrimų
rezultatų pristatymams. Be to, organizuojamos tyrimų valandos (Research Hour), veikia fondai,
remiantys jungtinių tyrimų projektų paraiškų rengimą, mokslininkų ir tyrėjų mobilumą.
Tarptautinis forumas „Aukštojo mokslo transformacija: strateginė kryptis – aljansai“
Siekiant pristatyti Europos universitetų aljansams keliamus lūkesčius, įgyvendinant Europos
Komisijos aukštojo mokslo viziją, kuri atspindima Europos komisijos komunikate “Dėl Europos
švietimo erdvės 2025”, Europos įgūdžių darbotvarkėje ir kituose strateginės reikšmės Europos
Sąjungos dokumentuose, Lietuvos universitetai 2021 m. gruodžio 9–10 d. organizavo forumą
„Aukštojo mokslo transformacija: strateginė kryptis – aljansai“. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos mokslo
tarybos, Lietuvos studentų sąjungos, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ir Lietuvos universitetų atstovai. Svarstyti
svarbūs klausimai dėl Europos Universitetų iniciatyvos (EUI) priskyrimo prie strateginių aukštojo
mokslo projektų ir ilgalaikės politinės bei finansinės paramos; mokesčių sistemos pokyčių,
leidžiančių EUI veiklų finansavimui skirti ne tik valstybės biudžeto lėšas, bet ir skatintų verslo
subjektų investicijas į mokslo infrastruktūros, studijų programų bei perkvalifikavimo sistemos
kūrimą; paramos aljansų virtualaus mokymosi platformų, hibridinio mokymosi erdvių kūrimui ir
informacinių sistemų plėtrai; mikrokredencialų sistemos sukūrimo; visiškai nuotolinių studijų
įgyvendinimo, virtualaus mobilumo įteisinimo ir trumpalaikio fizinio mobilumo finansavimo;
Europos aukštojo mokslo erdvėje įgyto išsilavinimo automatinio pripažinimo, jungtinių studijų
programų tarptautinės akreditacijos įvertinimo, tarpkryptinių studijų modelio įteisinimo ir jų
išorinio vertinimo tvarkos; jungtinių doktorantūros programų įteisinimo jas akredituojant, o ne
teikiant doktorantūros teisę konkrečiose mokslo kryptyse; mokslo krypčių klasifikatoriaus
papildymo tarpkryptiniu mokslu ir kiti aktualūs universitetų transformacijai klausimai.
Aljansuose dalyvaujantys Lietuvos universitetai yra pasirengę inicijuoti, išbandyti ir įgyvendinti
naujus universitetų veiklos modelius, pagrįstus teisinės bazės pokyčiais, lankstesniu
finansavimu, didesne universitetų autonomija ir naujais bendradarbiavimo formatais su verslo ir
viešojo sektoriaus partneriais ir taip prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo pokyčių
įgyvendinant Europos aukštojo mokslo transformacijos viziją.
Sudaryta darbo grupė prie ŠMSM 2022 m. vasario 8 d. sutarė dėl pirmojo prioriteto –
jungtinių tarptautinių doktorantūrų ir jų tarpkryptiškumo.

IŠTEKLIAI. SVARBIAUSI AKCENTAI

Veiklos plano rodikliai (2020/2021 m. pokytis)

AKADEMINIS PERSONALAS
Lyčių
lygybės
rodikliai

KU skiria didelį dėmesį aukščiausios kvalifikacijos akademiniam personalui. KU
akademinio personalo sudėtis išlieka stabili, o mokslo daktaro laipsnį turintieji sudaro
67,6 proc., iš jų 53,2 proc. sudaro moterys.
Universitetas siekia įgyvendinti lygių galimybių ir įvairovės principus. 51,7 proc.
akademinio personalo sudaro moterys, 53,8 proc. akademinio personalo etatų užima
moterys.
žm./et.

SHMF

SvMF

JTGMF

JTI

BRIAI

Prof.

22/22,84

22/11,81

8/8,43

4/3,29

1/1,69

Vyriausieji m. d.

10/10,95

7/7,85

5/3,41

15/8,91

9/7,85

Doc.

40/35,73

36/17,71

18/13,57

1/1,32

1 /2,03

Vyresnieji m. d.

5/6,97

1/1,0

5/3,44

20/18,23

9/9,86

Lektoriai (dr.)

17/8,92

4/2,41

8/4,52

2/0,47

3/0,89

Mokslo darbuotojai

8/7,58

2/0,19

3/5,11

19/15,13

10/8,68

Jaunesnieji mokslo
darbuotojai (su dr.)

1/1,75

0/0,30

1/0,62

6/3,15

2/0,66

Kiti tyrėjai

51/24,69

43/17,66

28/9,44

32/22,10

3/2,65

Iš viso

154/119,43

115/58,93

76/48,54

99/72,60

-3/+9,24

+3/-3,69

+5/+1,67

-2/+3,39

Pokytis
(lyginant su 2020 m.)

Botanikos
sodas

Kiti padaliniai

Iš viso

Iš jų mot.

57/48,06

31/25,53

46/39,24

17/16,81

96/70,36

66/46,99

41/41,44

21/24,09

34/17,21

19/11,37

0/0,35

42/37,04

18/14,97

1/1,64

11/8,12

2/1,31

0/0,25

0/0,20

157/76,99

76/41,19

38/34,31

1/1,00

1/3,65

484/338,46

250/182,26

+3/+4,57

0/-0,25

0/0

+7/+18,58

+3/+12,27

0/0,27

1/0,75

0/1,19

FINANSAI
2021 m. KU pagrindinės veiklos biudžetą sudarė 13 822,1 tūkst. eurų pajamų, t. y. 8,8 proc. daugiau
nei 2020 m.
2021 m. gauta 5 950,0 tūkst. eurų Universiteto projektinėms ir tikslinėms veikloms vykdyti, t.y. 8,1
proc. daugiau negu 2020 m.
Valstybės asignavimai sudarė 7 946,8 tūkst. eurų (32,8 proc. visų pajamų), t. y. 858 tūkst. eurais
daugiau nei 2020 m.
364,1 tūkst. eurų padidėjo Universiteto uždirbamos lėšos dėl užsakomųjų darbų, paslaugų apimčių
didėjimo, studijų įmokų didinimo.
Didžiausią išlaidų dalį – 72 proc. sudarė darbo užmokestis ir įmokos Sodrai.
Išlaidų didėjimas 11,0 proc. neviršija gautų pajamų, įplaukų augimo.
2020 m. pradėjo veikti nauja darbuotojų skatinimo už veiklos rezultatus tvarka. 2021 m. akademinių
darbuotojų darbo užmokesčiui kintamajai daliai buvo skirta 321,2 tūkst. eurų.

KU Biudžeto pajamos ir išlaidos

Iš viso

Pokytis %
2020/2021

Pastatų
pardavimas

Parama

Projektinis
ir tikslinis
finansavimas

Pokytis %
2020/2021

Iš viso

Pajamos už
suteiktas
paslaugas

Valstybės
asignavimai

10 105,6

12,1 %

7 410,7

10,0 %

PAJAMOS, ĮPLAUKOS (TŪKST. EUR)
Mokslo ir inovacijų
veikla

3 018,5

2 400,6

5 419,1

3,9 %

4 538,5

148,0

Studijų veikla

3 550,7

2 786,5

6 337,2

14,45 %

1 073,5

Valdymo veiklos ir
centralizuotos lėšos

1 377,7

688,2

2 065,9

4,7 %

338,0

23,8

4 217,5

6 645,2

59,3 %

IŠ VISO

7 946,8

5 875,3

13 822,2

8,8 %

5 950,0

171,8

4 217,5

24 161,4

24,5 %

IŠLAIDOS (TŪKST. EUR)
Darbo užmokestis,
SODRA
Komunalinės ir ryšių
paslaugos
Prekės, paslaugos

6 863,8

3 173,5

10 037,3

10,7 %

3 842,3

20,1

13 899,7

11,9 %

468,0

204,5

672,5

12,9 %

10,5

7,5

690,5

15,2 %

15,0

1 987,7

2 002,7

8,2 %

1 156,7

14,5

3 173,9

0,9 %

75,5

75,5

-17,9 %

334,4

7,5

465,9

28,6 %

1,5

601,5

2,4 %

237,2

28,6

867,3

1,8 %

173,5

173,5

7,7 %

173,5

7,7 %

5 616,2

13 563,0

9,9%

19 270,9

10,1 %

Investicijos, ilgalaikio
turto įsigijimai
Stipendijos

6000

Kita
IŠ VISO

7 948,8

5 581,1

78,2

48,5

48,5

Vadovaujantis Klaipėdos universiteto finansų valdymo, biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis, Universiteto
Rektoriaus ataskaitoje yra pateikiama tik tiesiogiai Universiteto (padalinių) veiklos vykdymui aktualūs duomenys.

VIEŠIEJI PIRKIMAI
Klaipėdos universitetas pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų
pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatytais aplinkos apsaugos
kriterijais, KU vis daugiau dėmesio skiriama žaliesiems pirkimams. 2021 m. atliktų žaliųjų
pirkimų vertė siekė 73 486 eurus (su PVM). Atliktas viešasis pirkimas „Elektros energija iš
nutolusių saulės elektrinių“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta, kad per
dvejus metus visi viešieji pirkimai turi tapti žaliaisiais pirkimais. Todėl KU prioritetinis
uždavinys viešųjų pirkimų srityje, kad 2022 m. žalieji pirkimai sudarytų ne mažiau kaip 50
proc. visų viešųjų pirkimų vertės.

KU vykdyti viešieji pirkimai pagal pirkimų grupes

Mažos vertės
konkursai

Supaprastinti
neskelbiamų
derybų
konkursai

Pirkimai vykdyti
per CPO

Supaprastinti
atviri
konkursai

Iš viso:

POKYTIS %
2020/2021

Prekės

739 327

55 000

345 404

91 960

1 231 691

38 %

Paslaugos

1 129 042

27 800

164 061

-

1 320 903

22 %

Darbai

58 953

-

-

-

58 953

- 42 %

2 611 547

26 %

KU 2021 m. įvykdė 19 viešojo pirkimo konkursų, iš kurių – devyni mažos vertės konkursai,
kuriuos vykdė viešojo pirkimo komisija, du pirkimai supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, aštuoni
supaprastinti atviri konkursai, per Centrinę perkančiąja organizaciją (toliau – CPO) įvykdė 33
pirkimus. Bendras įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų skaičius lyginant su 2020 m. padidėjo 8 proc.
Konkursų padidėjimą nulėmė pasibaigęs COVID-19 pandemijos karantinas, kurio metu buvo
sumažėjęs paslaugų poreikis.
2021 m. per CPO vykdytų konkursų skaičius lyginant su 2020 m. padidėjo 450 proc. Sudaryta
sutarčių už 509 465 eurų (su PVM). Vienas iš didesnių atliktų pirkimų per CPO, tai – KU
bendrabučio 2-ojo korpuso statybos projektavimo paslaugų pirkimas – sudaryta sutartis, kurios
vertė 116 992 eurų (su PVM), atlikti 27 kompiuterinės įrangos pirkimai – pasirašyta sutarčių, kurių
vertė apie 42 316 eurų (su PVM), atliktas viešasis benzino ir dyzelino pirkimas (vertė – 40 000 eurų
su PVM).
Kaip ir ankstesniais metais, buvo perkama kompiuterinė ir biuro įranga, projektoriai,
spausdintuvų bei kopijavimo aparatų eksplotacinės medžiagos, projektavimo paslaugos ir kt.

BENDRUOMENĖS GEROVĖ
Dvasinis konsultavimas
Dvasinis konsultavimas šiais metais vyko mišriu būdu, atsižvelgiant į pandeminės
situacijos esamus saugumo reikalavimus, komunikuojant tiek tiesioginio kontakto būdu,
tiek nuotoliniu būdu, naudojant įvairias socialinio komunikavimo skaitmenines platformas
ar telefonu. Individualios konsultacijos vyko bendraujant su studentais, darbuotojais bei
buvusiais studentais sakramentų klausimais, asmeninių dvasinių patirčių̨ klausimais.
Džiaugiamės besitęsiančia tradicija akademinius mokslo metus pradėti bendruomeniškai
išgyvenant maldos ir pikniko, buvimo kartu džiaugsmą, tuo pačiu gerinant KU matomumą
tarp žmonių, besidominčių dvasinės darnos klausimais Klaipėdos mieste. Už KU
bendruomenę melstasi ir jai atstovauta didžiuosiuose Telšių vyskupijos atlaiduose Žemaičių
Kalvarijoje. Vyko susitikimai su studentais auditorijose diskutuojant dvasinėmis temomis.
Bendrauta su KU darbuotojų įvairiais padaliniais atnešant į jų susitikimus ir šventinius
momentus dvasinio bendravimo turinį ir bendrystės džiaugsmą. KU bendruomenės nariai
sutelkti maldai už mirusius bendruomenės narius Vėlinių proga. Siekiant didesnio
įtrauktumo pasiūlyta bendruomenei kai kuriose patirtyse dalyvauti tiek gyvai, tiek
internetinių transliacijų būdu. KU bendruomenės nariai buvo kviečiami į krikščioniško
dvasingumo patirtis, siekiant sumažinti pandeminio streso lygmenį.
Užsienio studentams sudaryta galimybė labiau inkultūruotis susipažįstant su
krikščioniškomis ir kultūrinėmis švenčių šventimo tradicijomis Lietuvoje, tuo pačiu gerinant
jų integraciją į miesto ir įvairių bendruomenių gyvenimą. Skatintas užsienio studentų
savanoriavimas ir praktikų atlikimas įvairiose Klaipėdos miesto organizacijose, dirbančiose
su dvasingumu susijusioje sferoje.
Tarpininkauta tarp KU Botanikos sodo ir Taikos Karalienės globos namų įrengiant lauko
prakartėlę. Bendradarbiauta su kitais akademinės sielovados centrais Lietuvoje, dalinantis
gerąja veiklos patirtimi, diskutuojant dėl bendros dvasinės pagalbos stiprinimo aukštosiose
mokyklose.

Kūrybinė veikla: apdovanojimas „Aukso paukštė“
Klaipėdos universiteto mišriam chorui „Pajūrio aidos“ birželio 17-ąją įteiktas Lietuvos
liaudies kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“ nominacijoje „Geriausias
suaugusiųjų choras ir vadovas“. Anot įvertinto choro dirigento ir meno vadovo doc. A.
Šumskio, tai ne vien choro pergalė, tai – Klaipėdos universiteto ir miesto kultūrinės
bendruomenės pergalė. „Aukso paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas
Lietuvoje. Juo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę
krašto kultūrai. „Aukso paukštės“ apdovanojimai meno kolektyvams teikiami už aktyvią
pastarųjų metų veiklą: naujų programų parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose
šalies renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, festivalių, konkursų, seminarų inicijavimą.
KU chorą pastebėjo ir apdovanojimui pristatė Lietuvos liaudies kultūros centras.

Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ veikia nuo 2007-ųjų. Šiame
kolektyve nuolat dainuoja nuo 35 iki 45 žmonių. Choras buria Universiteto dėstytojus,
doktorantus, studentus bei alumnus. O kadangi kolektyvas kiekvienais metais vis
atsinaujina (vieni studentai ateina, kiti jau baigę studijas išeina) tai šiame kolektyve yra
dainavę jau ne vienas šimtas universiteto studentų. Kolektyvas aktyviai koncertuoja
daugelyje Lietuvos miestų, miestelių bendruomenėms, užsienyje. Kolektyvo misija – ugdyti
akademinės bendruomenės meninę saviraišką, kurti naujas jos tradicijas, puoselėti ir turtinti
Lietuvos chorinės kultūros bei muzikines tradicijas, pažinti bei skleisti turtingą choro
muzikos lobyną, garsinti Klaipėdos universiteto vardą Lietuvoje ir užsienyje. KU choro
repertuarą sudaro įvairūs, skirtingų epochų bei stilistinių mokyklų, žymių lietuvių ir užsienio
kompozitorių kūriniai. Choro repertuaras platus – nuo liaudies dainos iki klasikos, nuo
tradicinių žanrų iki šiuolaikinių kompozicijų.

Botanikos sodas – terapijos ir mokslo erdvė
KU Botanikos sodas yra ne tik mokslinių
tyrimų bazė, bet ir miesto bendruomenės
traukos, jaunųjų tyrėjų ugdymo centras.
Organizuojamos įvairios olimpiados, konkursai,
vyksta būrelių užsiėmimai. "Žaliosios olimpiados
odisėja“ - konkursas aplinkosaugine tematika,
skirtas 8-11 klasių mokiniams, 5-8 klasių
moksleiviams vyksta gamtos mokslų –
biologijos (STEAM) olimpiada, NVŠ būrelis
vaikams „Žalioji auditorija“ ir kitos švietimo,
ugdymo veiklos vyksta KU Botanikos sode.
Botanikos sodas KU bendruomenės narius
kasmet
pakviečia į kalėdinių vainikų ir
dekoracijų dirbtuvėles, kuriose šiemet vaišino
Botanikos sodo žolelių arbatomis. KU Botanikos
sodo kalėdinių eglučių tvaraus ir draugiško
gamtai naudojimo projektas sulaukia vis
daugiau Klaipėdos miesto gyventojų dėmesio.
Veiklos 30-mečius minintys Klaipėdos universitetas ir Uosto direkcija šias sukaktis
nusprendė įamžinti bendru projektu – KU Botanikos sode kuriamoje „Rytų sodo“ japoniškoje
dalyje, kur bus suguldyta per pusšimtis riedulių, iškeltų gilinant Klaipėdos uosto akvatoriją.
Numatoma, kad čia jie taps harmoningo kraštovaizdžio dalimi – kartu su unikalių augalų,
samanų ir arbatos sodais, arbatos nameliu. Japoniškoje sodo dalyje bus sodinamos vyšnios,
slyvos, sakuros, plaštakiškieji klevai. Šis sodas bus atviras ir miesto gyventojams bei
svečiams.

VEIKLOS AKCENTAI PADALINIUOSE

(2020/2021 m. pokytis)

VEIKLOS PLANO RODIKLIAI

BRIAI

STRATEGINIAI
TIKSLAI

Analizuojant visuomenių ir kultūrų kaitą priešistorės bei istorinių laikų Baltijos jūros regione,
atverti kultūriniu požiūriu išskirtinių regionų pažinimą platesnei Europos erdvei.

STRUKTŪRA

7 tyrėjų grupės: kraštovaizdžio archeologija pakrantėse; technologijos priešistorės ir
protoistorijos laikais; viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų miestų ir dvarų materiali
kultūra; visuomenių transformacijos kontaktų zonose; karas ir XX amžiaus visuomenė;
atminimo kultūros ir istorinė vaizduotė; judaika ir antisemitizmas.
5 taikomosios veiklos padaliniai: Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorija;
Evangeliškosios teologijos centras; Konservavimo ir restauravimo centras; Osteologinės
medžiagos tyrimų laboratorija; Povandeninių tyrimų centras.

PASIEKIMAI

2021-05-28 Lietuvos archeologijos draugijos visuotiniame susirinkime paskelbta, kad
draugija Metų archeologės titulu įvertino Raimondos Nabažaitės veiklą.
2021-06-18 paskelbti Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos
kasmet rengiamo konkurso „Klaipėdos knyga“ rezultatai. Vasilijaus Safronovo knyga
„Klaipėdos miesto istorija“ pelnė Populiariausios knygos apdovanojimą. Atminimo ženklelis
už nuopelnus miesto kultūrai taip pat įteiktas Raimondai Nabažaitei.
2021-09-29 Artemo Petryko knyga „Епоха великих надiй: нариси iсторiї мiжвоэнної Литви
(1918–1940)“ Ukrainoje apdovanota kaip Metų jaunojo mokslininko (Молодий вчений року)
konkurso laureatė. Šį konkursą organizuoja Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija bei
Jaunųjų mokslininkų taryba.
2021-10-19 Lietuvos Respublikos Seime vykusiame 2021-ųjų – Archyvų metų uždarymo
renginyje už indėlį į archyvinę veiklą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įteiktu
pagarbos ženklu (Archyvaro garbės ženklas) pagerbtas Vacys Vaivada.

STUDIJOS

Vykdytos penkios I ir II pakopų studijų programos: I pakopos Archeologija ir istorija,
Europos istorija, Istorija, II pakopos Baltijos šalių istorija, Kraštovaizdžio archeologija.
Skelbtas priėmimas į tris programas: Archeologija ir istorija (lietuvių k.) ir Europos istorija
(rusų k.) I pakopoje, Baltijos šalių istorija (lietuvių k.) II pakopoje. Sudarytos grupės visose
programose, į kurias skelbtas priėmimas.
SKVC 2021-07-29 įsakymu Nr. SV6-11 Klaipėdos universitete I ir II pakopų istorijos krypties
studijos akredituotos maksimaliam 7 metų periodui.
Pasibaigus 2021/2022 studijų metais, BRIAI liks trys studijų programos. I pakopos
programa Istorija nebuvo teikiama išoriniam vertinimui ir akreditavimui, todėl ji bus
vykdoma iki 2022-06-30. 2021-12-29 BRIAI Taryba nutarė teikti išregistruoti II pakopos
Kraštovaizdžio archeologijos programą.
Doktorantūros studijų rodikliai: apgintos 4 H005 krypties daktaro disertacijos; priimti 2
nauji doktorantai. Viso 2021 m. pabaigoje BRIAI buvo 12 doktorantų, iš jų 4 finansuojami ES
lėšomis. Po LMT 2020–2021 m. sandūroje atlikto ekspertinio vertinimo doktorantūros
studijas rekomenduota tęsti.
Mokslinę veiklą vykdė 7 tyrėjų grupės. Per 2021 m. jos įgyvendino 13 išorinio finansavimo
mokslo projektų, paskelbė 1 monografiją, 1 mokslo studiją, kelis sintezės mokslo darbus,
šaltinių publikacijas, per 20 straipsnių tarptautinėse duomenų bazėje esančiuose mokslo
leidiniuose, tarp jų 15 Scopus ir Web of Science duomenų bazėse, dešimtis kitų publikacijų.
Pozityvūs pokyčiai, kurie įvyko mokslo srityje 2021 m.: po 2020 m. „pandeminės duobės“
išaugo mokslo sklaida konferencijose ir seminaruose; auga publikavimasis prestižinių
užsienio leidėjų leidiniuose.
Negalutiniais 2021 m. duomenimis, 22 proc. publikacijų paskelbta užsienio leidiniuose,
14 proc. mokslo pranešimų pristatyta užsienyje vykusiuose mokslo renginiuose.
2021 m. suaktyvėjo BRIAI darbuotojų akademinių profilių, skirtų tarptautinei auditorijai,
kūrimas ir viešinimas.
2021 m. KU BRIAI leidžiamas mokslinis žurnalas Acta Historica Universitatis Klaipedensis
įtrauktas į Directory of Open Access Journals (DOAJ) registrą ir Elsevier duomenų bazę
Scopus. Tai antras KU žurnalas (po Archaeologia Baltica), įtrauktas į šią duomenų bazę.
2021 m. bendradarbiauta su Herderio institutu Marburge (Vokietija), Mikalojaus Koperniko
universitetu Torunėje (Lenkija), Lietuvos istorijos institutu, Vilniaus universitetu, Vytauto
Didžiojo universitetu ir kt. mokslo ir studijų įstaigomis, daugybe muziejų, bibliotekų ir kt.

MOKSLAS

TARPTAUTIŠK
UMAS

STRATEGINIAI
PARTNERIAI

PROJEKTAI

PASLAUGOS

2021 m. iš viso vykdyta 12 nacionalinių ir 1 tarptautinis projektas.
2021 m. baigtas įgyvendinti tarptautinis projektas „Crossroads in History“, kurį per Interreg
South Baltic 2014–2020 programą finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Taip pat
baigti įgyvendinti trys nacionaliniai projektai.
Per 2021 m. pradėti įgyvendinti du nauji tiriamieji projektai: „Lietuvos partizaninio karo
archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys“ ir „Tautinės mažumos
Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 m.: vokiečių lojalumo atvejis“, pradėtas ir baigtas
įgyvendinti sklaidos projektas „Šv. Jono bažnyčios atstatymas: praeitis, dabartis, ateitis“.
BRIAI teikia archeologinių tyrimų, ekspertinio konsultavimo, konservavimo ir restauravimo
darbų bei mokymų paslaugas. Per 2021 m. vykdytos 2 archeologinių tyrimų (ūkiskaitinės)
sutartys (1 iš jų tęstinė) ir trys kiti užsakymai.

INOVACIJOS

Kartu su partneriais Lenkijoje, Lietuvoje, Švedijoje ir Vokietijoje tęstas projektas
„Crossroads in History“, kurio metu, taikant inovatyvų Time travel metodą, sukurtas
kultūrinis edukacinis projektas „Migrantas“. Jo paskirtis – per patirties kelionę
supažindinti ekskursijos KU miestelyje dalyvius su kultūros paveldu, krašto istorijos
įvykiais, regiono migracijų patirtimis.

POVEIKIS
REGIONUI

2021 m. vykdyti regiono istorijai ir kultūros paveldui aktualinti skirti mokslo ir sklaidos
projektai, surengtos 4 mokslo konferencijos, per 300 mokslo populiarinimo ir sklaidos
veiklų.

IŠŠŪKIAI

Per 2021 m. BRIAI kolektyvo motyvacijos dirbti nenumušė auganti mokslo ir studijų
biurokratizacija, viešajai veiklai nepalankios pandeminės situacijos sąlygos. Sėkmingai
įveikti du studijų išoriniai vertinimai (I ir II pakopų istorijos krypties bei doktorantūros
studijų), pradėta ruoštis archeologijos krypties studijų išoriniam vertinimui 2022 m.

(2020/2021 m. pokytis)

VEIKLOS PLANO RODIKLIAI

JTI

STRUKTŪRA

Vandens transporto ir oro taršos laboratorija
Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija
Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija
Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija

STRATEGINIAI
TIKSLAI

Mėlynosios ekonomikos žinių lyderystė regiono inovacijų ekosistemoje

PASIEKIMAI

TODAY projektą (sut.nr. 4000122960/18/NL/SC) Europos Kosmoso agentūra įvertino
kaip vieną geriausių šioje tematikoje.

STUDIJOS

Apgintos 3 daktaro disertacijos Ekologijos ir aplinkotyros programoje ir 1 – Fizinės
geografijos programoje.
Ženklus augimas stojančiųjų į bakalauro studijų programą Biologija ir jūros
biotechnologija.

MOKSLAS

Paskelbtas penkis metus trukęs Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto
mokslininkų tyrimas apie šiukšlių aptikimą Baltijos jūroje žiemojančių jūros paukščių
skrandžiuose. Tai pirmasis duomenimis paremtas šiukšlių aptikimas paukščiuose
Baltijos jūros regione, o vienai rūšiai – ledinei ančiai – pirmasis aptikimas pasaulyje:
Morkūnas, J., Biveinytė, V., Balčiūnas, A. and Morkūnė, R., 2021. The broader isotopic niche of Long-tailed
Duck Clangula hyemalis implies a higher risk of ingesting plastic and non-plastic debris than for other

Paskelbtas Lenkijos, Lietuvos ir Airijos
mokslininkų tyrimas įrodantis, kad midijų atsiradimas Svalbarde gali būti susijęs su
makroplastiko dreifu – tai yra naujas invazinių rūšių plitimo būdas: Kotwickia, L. J.M.
Weslawski, M. Włodarska-Kowalczuk, M. Mazurkiewicz, R.Wenne, M.Zbawicka,
D.Minchin, S.Olenin, 2021. The re-appearance of the Mytilus spp. complex in Svalbard,
diving seabirds. Marine Pollution Bulletin, 173, p.113065.

Arctic, during the Holocene: The case for an arrival by anthropogenic flotsam. Global
and Planetary Change, Vol. 202, p. 103502.
Publikacija su aukščiausiu IF: Broman, E; Zilius, M; Samuiloviene, A; Vybernaite-Lubiene,
I; Politi, T; Klawonn, I; Voss, M; Nascimento, F J.A.; Bonaglia, S. 2021. Active DNRA and
denitrification in oxic hypereutrophic waters // Water research. Oxford : PergamonElsevier Science. vol. 194, art. no. 116954, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.watres.2021.116954. [IF:
11,236; AIF: 5,729; kvartilisQ1 (2020, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,474]
TARPTAUTIŠKUMAS

Tarptautinė AquaVIP Inovatyvos akvakultūros vasaros mokykla.
EU-CONEXUS tarptautiniai mokymai „Profesinės ir mokslo komunikacijos tinklaveika
multidisciplininėje aplinkoje“ (Professional and scientific communication and
networking in multidisiplinary environment)

STRATEGINIAI
PARTNERIAI

Parmos universitetas (Italija), Feraros universitetas (Italija), Gothenburg universitetas
(Švedija), Aarhus universitetas (Danija), Leibniz Baltijos jūros tyrimų institutas
(Vokietija).

PROJEKTAI

Tęsiami tyrimai Norvegijos Špicbergeno saloje drauge su kolegomis iš Lenkijos mokslo
akademijos Okeanologijos instituto pagal tarptautinį projektą ADAMANT „Arkties
bentoso ekosistemų kaita: ledynų tirpsmo ir borealinių rūšių pernašos makroplastiku
poveikis“.

PASLAUGOS

Krevečių technologijos demonstravimo paslauga verslui.
Akvakultūros pašarų testavimas (UAB Naujasis Nevėžis).
Palydovinių duomenų apdorojimas ir aplinkos parametrų erdvinių duomenų parengimas
ir analizė (AB Grigeo Klaipėda).
Maudyklų vandens kokybės tyrimų paslaugos (Nacionalinė visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija).

INOVACIJOS

Krevečių bokšto technologijos prototipo sukūrimas ir testavimas bendradarbiaujant su
AB Linas Agro Group – potencialiu investuotoju į modernią didelės apimties akvakultūrą
Klaipėdos regione.
Plaukiojančių salų konstrukcijos tobulinimas siekiant aplinkai draugiškesnių sprendimų.

POVEIKIS
REGIONUI

2021 m. parengtoje ir metų pabaigoje patvirtintoje KRSS2030, JTI žuvininkystės ir
akvakultūros laboratorijos Kopgalio MTEP ir infrastruktūros plėtra pripažinta kaip svarbi
visam regionui ir įtraukta kaip atskira strategijos bioekonomikos krypties priemonė
išvystyti modernų mėlynosios bioekonomikos kompetencijų centrą.
Ekonomikos ir Inovacijų ministrės įsakymu dr. Diana Vaičiūtė patvirtinta kaip darbinės
grupės dėl Lietuvos kosmoso plėtros koncepcijos parengimo narė.

IŠŠŪKIAI

Kvalifikuoto techninio personalo stoka dėl riboto finansavimo.
Motyvuotų studentų pritraukimas visose studijų pakopose.
Mokslo infrastruktūros atnaujinimo poreikis.
Studijoms tenkančio realaus krūvio ir suteikiamų darbo valandų neatitikimas ir
neadekvatus apskaičiavimas mokslinius ir pedagoginius etatus turintiems
darbuotojams.

(2020/2021 m. pokytis)

VEIKLOS PLANO RODIKLIAI

JTGMF

STRUKTŪRA

Informatikos ir statistikos katedra
Inžinerijos katedra
Jūrų inžinerijos katedra
Veikia 17 laboratorijų.

STRATEGINIAI
TIKSLAI

Rengti aukštos kvalifikacijos ir plataus profilio specialistus.
Vykdyti inovatyvius tarptautinius bei nacionalinius MTEP bei mokslo projektus,
atliepiančius Klaipėdos regiono, Lietuvos bei EU iššūkius ir poreikius.
Užtikrinti studijų programų kokybę, sudarant prieinamą ir kūrybingą, mokslo tyrimais
grįstą aplinką integracijai į regiono inovacijų ekosistemą.
Mažinti I ir II pakopos studentų „nubyrėjimą:, išlaikant aukštą absolventų įsidarbinamumą,
pritraukiant visokeriopą socialinių-ekonominių partnerių paramą studentams.
Didinti studijų patrauklumą, tarptautiškumą, motyvuoti studentus išvykti studijoms ar
praktikai į užsienio universitetus, įmones, kompanijas.
Dėstyti paskaitas mokyklų moksleiviams - taip didinant inžinerinių studijų žinomumą.
Užtikrinti fakulteto mokslinio potencialo stiprinimą, kiekybinių ir kokybinių rodiklių
pasiekimą, sistemingą akademinio personalo kompetencijų augimo skatinimą, publikuoti
inžinerinių studijų ir mokslo populiarinimo straipsnius.

AKADEMINIS
PERSONALAS

2021 m. fakultete dirbo 71 dėstytojas ir mokslo darbuotojas (41,81 etato) (62 dėstytojai
ir 9 mokslo darbuotojai), iš jų 43 dėstytojai – mokslų daktarai. Dėstytojų ir mokslo
darbuotojų santykis amžiaus grupėse: iki 40 m. – 21 darbuotojas, 41–59 m. – 30
darbuotojų, nuo 60 m. – 20 darbuotojų.

PASIEKIMAI

2021 m. birželio 2 d. Jūrų transporto inžinerijos bakalauro studijų programai suteiktas
„Investors‘Spotlight“ ženklas, kitaip dar vadinamas darbdavių kokybės ženklu.
Inžinerijos katedros dėstytojas prof. dr. Pranas Mažeika su studentų komanda 2021 m.
laimėjo „Metų klaipėdiečio“ rinkimuose, „Metų šuolis“ nominacijoje.

Senato stipendijos paskirtos Jūrų transporto inžinerijos studijų programos studentei
Ingridai Karapetrovai, Informatikos studijų programos studentui Juliui Dambrauskui bei
antrosios pakopos Laivybos ir uostų inžinerijos studijų programos studentei Mildai
Bialaglovienei.
STUDIJOS

2021 m. fakultete vykdomos aštuonios I pakopos, šešios II pakopos studijų programos
bei III pakopos Transporto inžinerijos krypties studijos. Taip pat vykdomos integruotos
inžinerijos papildomosios studijos stojantiems į magistrantūrą profesinėms bakalaurams.
Aktyviai rengiama nuotolinio mokymo medžiaga. Vykdoma pirmoji nuotolinė ištęstinė
Informatikos studijų programa.
Mechanikos inžinerijos I pakopos studijų programa akredituota SKVC 7 metams. Elektros
inžinerijos I pakopos studijų programa akredituota 3 metams. Statybos inžinerijos ir
uosto statinių I pakopos ir Uosto statinių II pakopos studijų programos per išorinį
surinko po 21 balą, t. y. galimai akredituotos 7 metams.
Transporto inžinerijos doktorantūroje 2021 m. pradėjo studijuoti 2 nauji doktorantai,
bendras doktorantų skaičius fakultete – 9.

MOKSLAS

2021 m. disertacijas sėkmingai apgynė 3 fakulteto dėstytojai: Julius Venskus apsigynė
tema: ,,Dalinai prižiūrimų ir neprižiūrimų mašininio mokymosi metodų tyrimas jūrų eismo
anomalijoms aptikti”, Mindaugas Jusis: „Uosto autonominių krovos procesų duomenų
sinchronizavimo metodas“ ir Diana Šateikienė: „Jūrų laivų balastinių vandenų valymo
sistemų diegimo tyrimai“.
Per metus išspausdintos 26 Clarivate Analytics WOS publikacijos, 2 Scopus publikacijos,
6 publikacijos kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, taip pat pateikta 18 straipsnių
konferencijose ir 1 mokymo metodinė priemonė. Didžiausią H-indeksą turi šie fakulteto
mokslininkai: ISK prof. dr. Miroslav Voznak – 23, JIK dr. Laurencas Raslavičius – 14, prof.
habil. dr. Sergejus Lebedevas – 11, ISK prof. dr. Leonidas Sakalauskas – 11, prof. dr. Saulius
Gudas – 9, IK prof. dr. Tatjana Paulauskienė – 7.

TARPTAUTIŠKUMAS

Pagal Erasmus mainų programą 4 dėstytojai buvo išvykę dėstymui ir 1 – stažuotei.
2021 m. fakultete studijavo 77 užsieniečiai.
Tris Jūrų inžinerijos katedros dalykus – „Žalioji laivyba“ (Basics of Green Shipping), „Jūrų
transporto pagrindai“ (Sea Transport Development Basics) ir „Tvari jūrų ekonomikos
plėtra“ (Sustainable Development of the Maritime Economy), įtrauktus į EU-CONEXUS
minor katalogą „Minor in Blue Economy and Growth“, pasirinko 46 EU-CONEXUS studentai.

STRATEGINIAI
PARTNERIAI

Verslo partneriai: AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Vėjo projektai“, UAB V“isma Lietuva“,
UAB „Omega 365“, UAB „Telesoftas“.
Akademiniai partneriai: University of Genova (Italija), University of Rijeka (Kroatija), VSBTechnical University of Ostrava, Stambulo Technikos Universitetas, Vilniaus Gedimino
Technikos universitetas.

PROJEKTAI

2021 m. tęsiamas 12 projektų vykdymas, pradėti vykdyti 4 nauji projektai.
Fakultete buvo vykdomi „Investuok Lietuvoje“ finansuojami programuotojų
perkvalifikavimo kursai (JAVA, NET, Front-end ir kt.).
Atlikta užsakomoji mokslinė studija „Mažai CO2 išskiriančių vandenilio technologijų tyrimai
laivybai“ pagal 2021 m. balandžio 2 d. sutartį Nr. BS-N-008-2.
Fakulteto mokslininkai ekspertų lygmenyje dalyvavo LVPA, CPVA ir MITA projektų veikloje.
Dalyvauta AIKA (Quality Agency for Higher Education, Latvia) veikloje, vertinant Ukrainos

PASLAUGOS

aukštųjų mokyklų studijų programas.
INOVACIJOS

POVEIKIS
REGIONUI

IŠŠŪKIAI

Pateikta patentinė paraiška Europos patentų biurui EP21211546.3 Pneumomechanical
trolley for a container (vertinama).
Gautas Europos patentas K156-1 EP „Device and method for measuring blood pressure
and pulse wave of a carotid artery“.
Pagal MITA Inočekiai finansavimą sukurta Automatinė robotizuota netaisyklingos formos
gintaro gręžimo sistema.
Vykdomi 4 MSSF finansuojami studentų inicijuoti projektai:
• Oro taršos matavimo skirtingame aukštyje sistemos maketo kūrimas;
• „Žaliojo uosto“ maketo, esančio JTGMF, tobulinimas, įdiegiant naujas funkcijas;
• Išmanios vizualinės gaminių kokybės patikros sistemos maketo sukūrimas;
• Laivo judėjimo autonominės sistemos modelio ir tyrimų maketo kūrimas.
Prof. dr. Tatjana Paulauskienė kartu su bendraautore pateikė paraišką patentui dėl
vandens užteršusių naftos produktų išskaidymo ir neutralizavimo aplinkai draugiškais
biologiniais mikroorganizmais technologijos.
Fakultete vykdomas Vakarų Lietuvos o pramonei ir verslui reikalingų inžinerijos specialistų
rengimas. Siekiama intensyvinti bendradarbiavimą su regiono verslu tiek studijų, tiek
mokslo bei MTEP srityse. Savo kompetencijomis fakulteto darbuotojai aktyviai prisideda
prie inovatyvaus verslo plėtojimo, pvz. Klaipėdoje kuriamo ir vystomo produkto – elektrinio
autobuso „Dancer“. Fakultetas aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, siekiant
pritraukti talentus į regioną bei populiarinti inžinerijos krypties studijų programas.
Tęsiamas intensyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija bei
Baltijos gimnazijos inžinerinėmis klasėmis (dėsto 9 fakulteto darbuotojai).
•

•
•
•

Demografinė šalies situacija bei menkas laikančiųjų fizikos ir chemijos brandos
egzaminus gimnazijose procentas (9,33 ir 4,95 proc.) sąlygoja mažą stojančiųjų į
technologines studijas skaičių.
Didelis studentų nubyrėjimas (ypatingai I kurse) dėl nepakankamo pasirengimo ir
adaptacijos problemų.
Studijų organizavimo ir kokybės iššūkiai dėl COVID-19 pandemijos aplinkybių.
Materialinės ir laboratorinės fakulteto bazės prasta būklė ir jos ateities plėtros
bei finansavimo galimybių neapibrėžtumas.

(2020/2021 m. pokytis)

VEIKLOS PLANO RODIKLIAI

SHMF

STRUKTŪRA

Ekonomikos katedra
Pedagogikos katedra (Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija)
Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra (Dalyvaujamo biudžeto laboratorija)
Vadybos katedra
Filologijos katedra
Psichologijos katedra (Psichofiziologijos laboratorija)
Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra (Menų laboratorija)
Jono Paulio II krikščioniškųjų studijų centras
Lituanistikos ir užsienio kalbų centras
Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras
Socialinių pokyčių studijų centras
Tęstinių studijų centras
Po 2018 metų struktūrinės pertvarkos SHMF yra didžiausias padalinys visame
universitete, taip pat ir „margiausias“ tiek mokslo krypčių, tiek studijų krypčių, studijų
pakopų, formų prasme. Išlaikyti pusiausvyrą, įsigilinti į kiekvieną specifiką nėra paprasta.
Dėl to fakultete pagrindinis dėmesys skiriamas atskirų katedrų ir mokslo/studijų centrų
(kaip numatyta ir KU Statute) iniciatyvoms, o sykiu ir jų stiprinimui (2021 metais Vadybos,
Psichologijos, Pedagogikos katedrose, Socialinių pokyčių centre suformuoti nauji mokslo
darbuotojų etatai).
Po fakulteto stogu glaudžiasi ir universitetiniai padaliniai – teatras, choras, 4 bibliotekos
skyriai, administruojamos dvi sporto salės, prižiūrimas erdvus (3 ha) fakulteto parkas. Tai
taip pat reikalauja nemenkų administracinių resursų (patalpų remontas, įranga ir pan.).
Geroji pastarųjų metų pusė – fakulteto struktūra nesikeičia, o stabilumas suteikia
galimybių ir nuosekliam, planingam darbui.

STRATEGINIAI
TIKSLAI

PASIEKIMAI

MOKSLAS

Strateginis tikslas – rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies
mokslinę kompetenciją.
Uždaviniai:
1. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus biomedicinos, fizinių,
humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir meno srityse;
2. vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus biomedicinos, fizinių,
humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir meno srityse.
1.

Prof. dr. Liutauras Kraniauskas išrinktas Lietuvos mokslų tarybos Humanitarinių ir
socialinių mokslų komiteto nariu antrai kadencijai.
2. Prof. dr. Jaroslav Dvorak paskirtas Lietuvos mokslo tarybos į COST veiklos CA20112
pagrindiniu atstovu.
3. Sėkmingai užbaigtas projektas SB BRIDGE – building bridges for green tech future
(tarptautinio projekto regioninė vadovė dr. Rasa Viederytė).
4. Prof. dr. Albinas Drukteinis apdovanotas LR Seimo medaliu už lituanistinę veiklą.
2021 m. KU Senato nutarimu
(Nutarimas dėl Klaipėdos universiteto strateginių mokslo krypčių aprašų patvirtinimo,
2021 m. vasario 11 d. Nr. 11-23) pavirtinta
KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto strateginė mokslo kryptis
„Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse“,
kurios tikslas – socialinių ir kultūros reiškinių Baltijos pajūrio teritorijose analizė iš
praeities ir dabarties perspektyvų, prisidedant prie darnios visuomenės, asmens gerovės
ir ekonominio vystymosi.
1. Konstatuotina, kad tradiciškai SHMF mokslininkai publikuoja monografijas KU leidykloje
ir tam yra keletas paaiškinimų: a) Įprasta procedūra, b) finansavimas, c) mokslinio darbo
tikslinė auditorija – KU studentai ir kt.
Atvejai, kai monografija publikuojama
tarptautinėse leidyklose (svarbu pabrėžti, kad LMT kasmet paskelbia tarptautiniu mastu
pripažįstamų leidyklų sąrašą SH mokslams) yra retesni. Tokia monografija dažniausia yra
projekto / tarptautinės tyrėjų grupės darbo rezultatas, kuris finansuojamas iš to projekto
lėšų, arba darbo grupė gali turėti kitus finansavimo šaltinius. Paprastai, tokiais atvejais,
pasirenkama to projekto partnerio / ar darbo grupės universiteto leidykla, kuri labiausiai
atitinka „tarptautiniu mastu pripažįstamos leidyklos“ kriterijus. Visgi, žiūrint iš mokslinės
veiklos rezultatų perspektyvos, tikruoju „sėkmės atveju“, būtų galima pavadinti
monografiją išleistą tarptautiniu mastu pripažįstamoje leidykloje, kai jos leidybos išlaidos
apmokėtos iš LMT programos „Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas“.
Kol kas SHMF tokių atvejų neturi. Kita vertus, KU veiklos plane nėra atskiro rodiklio, skirto
reikalavimams monografijoms apibendrinti,
visa tai kas pasakyta labiau aktualu
kasmetiniam ir palyginamajam vertinimui.
2. Gerėjantys mokslinių publikacijų rodikliai galėtų būti, viena vertus, paaiškinami geresniu
mokslininkų informavimu apie kokybiškos mokslinės publikacijos kriterijus bei mokslinių
žurnalų pasirinkimo principus, kita vertus, įtakos gali turėti ir besikeičiantys atestaciniai
reikalavimai bei, apskritai, aukštojo mokslo vertinimo ir finansavimo paradigma, kai
universitetų, universitetų padalinių ir atskirų mokslininkų vertinimas pagal bibliometrinius
rodiklius tapo standartu. Ši tendencija atsispindi ir KU veiklos plane.
3. Publikacijos su užsienio bendraautoriais tebelieka SHMF siekiamybė - publikacijų,
parengtų kartu su užsienio bendraautoriais skaičius apie 20 proc. nuo visų 2021 m.
publikacijų. Todėl, SHMF mokslininkams būtų svarbu drąsiau jungtis į tarptautines tyrėjų
grupes. Mokslinių tyrimų laisvės principas neapriboja šių iniciatyvų – tai gali būti tiek

savanoriškas bendradarbiavimas, tiek bendradarbiavimas turintis finansinį pagrindą. Nors
mokslininkai yra laisvi projektuoti savo mokslinių tyrimų strategiją ir pasirinkti strateginius
partnerius, visgi svarbu nepamiršti, kad yra patvirtintos SHMF mokslinių tyrimų
programos, be to, tarptautinis bendradarbiavimas turėtų turėti „pridėtinės vertės“
katedrų ir centrų mokslo ir studijų veikloms.
STUDIJOS

KU ir Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Veiklos plane buvo įrašytas ambicingas
tikslas 2021 metais priimti studentų 10 proc. daugiau nei 2020 metais. Tikslas nebuvo
įgyvendintas, tačiau to sieksime ateityje.
Pagrindinės priežastys: a) nesurinkta studentų į dvi pirmosios pakopos studijų programas
(Žurnalistika, Anglų filologija ir kita užsienio kalba); b) mažas valstybės finansuojamų
studijų vietų skaičius antrojoje pakopoje, dėl tos priežasties į kai kurioms studijų
programoms VF vietos neskiriamos iš viso (pvz., Andragogika).
2021 metais vykdytas 5 studijų programų išorinis vertinimas. Rezultatai skirtingi: a) viena
programa neakredituota (Teatrologija), b) dvi programos akredituotos 3 metams
(Rinkodara, Dvasinis konsultavimas), c) dvi programos akredituotos 7 metams
(Žurnalistika, Lingvistika).
2021 metais fakulteto kuruojamose doktorantūrose apgintos 4 daktaro disertacijos.

TARPTAUTIŠKUMAS 1. Informacija apie akademinį, mokslinį ir administracinio personalo judumą ir e-judumą

viešinama įvairiais kanalais – per KU centrinę administraciją, padalinių administraciją,
skelbiama KU tinklalapyje.
2. 2021 m. negausus „gyvas“ judumas dėl pandeminės situacijos – 15 dėstytojų, virtualus
mobilumas – 11 dėstytojų (kai kurie po kelis kartus).
STRATEGINIAI
PARTNERIAI

Gali būti ir yra skirtingos bendradarbiavimo perspektyvos:
1. Akademinis judumas – aktyviai važiuojama į EU-CONEXUS universitetus (pvz. Zadar‘o
universitetą, La Rochelle universitetą).
2. Tęstinis mokslinis bendradarbiavimas – dažniausiai bendradarbiaujama organizuojant
mokslinius renginius ar dalyvaujant juose, vykdant ilgalaikius projektus, dalyvaujant
asociacijose, todėl vyrauja jau susiklosčiusios bendradarbiavimo tradicijos.
3. Ad hoc įsitraukimas į naujas projektines veiklas (pvz. Erasmus+ projektai) su naujais
partneriais siekiant įgyvendinti naujas iniciatyvas.
4. Penketas:
Pasaulio lietuvių bendruomenė (ypač Pasaulio lietuvių bendruomenės Venesueloje,
Kolumbijoje ir Argentinoje) - Lituanistikos ir užsienio kalbų centras
Romos Popiežiškasis Laterano universitetas (Italija) - Jono Pauliaus II krikščioniškųjų
studijų centras
Pardubicės universitetas, (Čekija) - Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra
Latvijos universitetas, Liepojos universitetas (Latvija) - Vadybos katedra.
Early Childhood Education, School of Education, University of Ioannina (Greece) Pedagogikos katedra.

PROJEKTAI

1. Ataskaitoje prie tarptautinių projektų priskiriami projektai finansuojami tokių programų
kaip Erasmus+, NORDPLUS ir pan. Tokių projektų sumažėjimą galbūt būtų galima sieti su
pandemijos laikotarpiu, kadangi šių projektų pagrindinis fokusas – tarptautiniai mainai.
Tačiau, reikia turėti omenyje, kad Erasmus+, NORDPLUS programų finansuojami projektai
nėra „užskaitomi“ kaip moksliniai projektai ir nėra pateikiami LMT kasmetiniam vertinimui
kaip mokslinės veikos rezultatai, jie yra tik registruojami kaip moksliniai pagal KU vidinę

tvarką, todėl yra fiksuojami vidinėse KU ataskaitose). KU veiklos plane rodiklis
„Tarptautiniai projektai“ visų pirma yra orientuotas į HORIZON programos projektus. Taip
pat yra „užskaitomi“ tokių programų projektai kaip pvz. Baltic Bonus programa, Dvišalio
bendradarbiavimo programos (pvz. Lietuva-Lenkija ir kt.) (Dėl Lietuvos universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos
vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo, 2021).
2. Reikia pabrėžti, kad, nors SH mokslai dar nėra aktyvūs HORIZON programoje, jų
aktyvesnis įsitraukimas į nacionalinio lygmens mokslinių tyrimų programas 2021 m.
(dažniausiai finansuojamų Lietuvos mokslo tarybos) yra neabejotinas laimėjimas. KU
veikos plane rodiklis ‚Nacionalinių projektų skaičius“ - 2021 m. SHMF vykdomi 8
nacionaliniai projektai. 6 nacionalinius mokslo projektus finansuoja LMT. 3 projektai
pradėti 2021 m. COVID19 problemai spręsti – 1 LMT projektas.

PASLAUGOS

POVEIKIS REGIONUI

1. Fakulteto siūlomų / teikiamų paslaugų spektras labai platus. Rezultatai skirtingi.
Labiausiai čia išsiskiria trys padaliniai – Tęstinių studijų centras, Lituanistikos ir užsienio
kalbų centras. Jų tokia ir paskirtis, bei Medijų laboratorija.
2. Lituanistikos ir užsienio kalbų centro 2021 metais vykdyta veikla įspūdinga: a) 70 000
eurų projektinių lėšų, 14 000 eurų – ūkiskaitinių, b) lietuvių kalba užsieniečiams (2021 m.
žiemos akademija) – 101 dalyvis; lietuvių kalba užsieniečiams (2021 m. vasaros akademija)
– 98 dalyviai; lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams – 18 dalyvių
(rengta pirmą kartą); įvairių kalbų kursai – 47 dalyviai.
3. Rezultatyviu laikytina ir Tęstinių studijų centro veikla. Nors bendras kvalifikaciją
tobulinusių darbuotojų skaičius 2021 metais mažesnis nei 2020 metais, jis vis tiek lieka
įspūdingas – 2730. Tai ženkliai padidina ir bendrą fakulteto statistiką (apie 1100 studentų
ir 2730 kursantų!)
Tęstinių studijų centre įvyko specialistų kaitą. Tai davė teigiamų rezultatų. Išaugo
teikiamų paslaugų pedagogams skaičius (ypač Klaipėdos miesto). Pasikeitė ir santykiai
su Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriumi – 2021 m. savivaldybė skyrė 180 000 eurų
pedagogų kvalifikacijai įgyti.
2021 m. TSC biudžeto balansas teigiamas (25 249 eurai).
Prie fakultete studijuojančiųjų skaičiaus (apie 1100) dar galime ir turime pridėti kursantų
skaičių 2730 + 246. Iš viso 4076...
4. Medijų laboratorija teikė paslaugas įvairiems KU padaliniams - SHMF, SvMF, Botanikos
sodui (iš viso 52). 2022 m. palnuoja plėsti Medijų laboratorijos paslaugų spektrą.
1.

Parengtas Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. horizontaliojo
prioriteto „Ugdantis regionas“ veiksmų planas (darbo grupės nariai: lekt. Gabrielė
Burbulytė-Tsiskarishvili ir prof. dr. Rimantas Balsys).
2. Fakulteto mokslininkų ekspertinis darbas įvairiose Vakarų Lietuvos savivaldybėse
(žr. SHMF padalinių ataskaitas).
3. Fakulteto mokslininkų projektinės veiklos su įvairių Vakarų Lietuvos savivaldybių
įstaigomis (žr. SHMF padalinių ataskaitas).
4. Tęstinių studijų centro organizuotuose kursuose kvalifikaciją kėlė per 2 700
regiono pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų ir kt.

5. Darbas Klaipėdos regiono Strategijos bioekonomikos krypties darbo grupėje ir
Klaipėdos regiono strategijos Bioekonomikos krypties įgyvendinimo priemonių
plano parengimas (rengėja – doc. dr. Rasa Viederytė).
Apskritai, visos fakultete vykdomos veiklos (pradedant studijomis, mokslu ir baigiant
viešomis paskaitomis visuomenei, yra skirtos regiono gerovei.
IŠŠŪKIAI

1.
2.
3.

Naujos studijų ir dokumentų valdymo sistemos ORAKULAS įsisavinimas.
Fakulteto vidaus erdvių kapitalinis remontas. Bendra suma apie 1 200 000 eurų.
Nebus lengva suderinti remonto darbus ir sklandų studijų procesą fakultete.
Living Lab / Metodologinių kompetencijų centro steigimas (tokio pobūdžio
laboratorijų Lietuvoje dar nėra. Būtume pirmeiviai).

(2020/2021 m. pokytis)

VEIKLOS PLANO RODIKLIAI

SvMF

STRUKTŪRA

Slaugos katedra
Holistinės medicinos ir reabilitacijos ir reabilitacijos katedra
Medicinos technologijų katedra
Visuomenės sveikatos katedra
Socialinio darbo katedra
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra
Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centras (STIMC)

STRATEGINIAI
TIKSLAI

Gerinti studijų kokybę, rengti naujas studijų programas, tobulinti esamas.
Išlaikyti ir pritraukti didesnį studentų skaičių.
Rengti bei didinti tarptautinių mokslinių publikacijų skaičių.
Tobulinti studentų praktinių įgūdžių mokymą, steigti simuliacijų-laboratorinį centrą
studijuojantiems bei podiplominių studijų tobulinimui.
Kelti dėstytojų kvalifikaciją.
Dalyvauti ir inicijuoti mokslinius vietinius bei tarptautinius projektus.

PASIEKIMAI

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra: HMRK ir socialinių partnerių organizuotas
festivalis: „Aš neabejingas – o tu?“, renginio tikslas - skleisti teigiamą žinią apie žmones
su negalia bei skatinti suprasti, jog negalia nėra kliūtis draugystei ir bendrystei. Festivalis
sulaukė ypatingo dėmesio, renginyje dalyvavo apie 1 300 vaikų iš 67 priešmokyklinio
ugdymo ir pradinių klasių kolektyvų.
HMRK lektorė Inga Šimkutė-Karalevičienė išrinkta Šiaulių miesto „Metų mokytoja“
Visuomenės sveikatos katedra: SKVC padėka prof. dr. Sigutei Norkienei.
Socialinio darbo katedra: Lekt. J. Vaičiulienė ir prof. dr. I. Baranauskienė apdovanota
Klaipėdos miesto mero padėkos raštais už ilgametį ir savanorišką darbą vertinant
Klaipėdos miesto socialinius projektus;

Doc. Dr. I. Dirgelienė apdovanota Studijų kokybės vertinimo centro padėka už aktyvų
dalyvavimą socialinio darbo studijų krypties aprašo atnaujinime
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra:
Prof. A. Šarkauskienė. 2021 m. vasario 19 d. išrinkta Lietuvos olimpinės akademijos prezidente
Prof. A. Šarkauskienė. Konkurso „Už olimpinių idėjų skaidą Lietuvoje“ Lietuvos olimpinės
akademijos akademiko prof. dr. Povilo Karoblio vardo prizo laimėtoja (2021 m.)
STUDIJOS

Slaugos katedroje vykdomos studijos pagal šias studijų programas:
Slaugos bakalauro studijų programa
Slaugos bakalauro sutrumpinta studijų programa
Slaugos magistro studijų programa
Papildomos studijos magistro laipsniui siekti
Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedroje vykdomos studijos:
Bakalauro studijos nuolatinės Kineziterapijos studijos
Bakalauro studijos nuolatinės sesijinės Kineziterapijos studijos
Magistro studijos nuolatinės Papildomosios ir alternatyviosios medicinos studijos
Nuolatinės sesijinės, papildomos Papildomosios ir altervatyviosios medicinos studijos
Parengta ir SKVC patvirtinta Vytauto Didžiojo universiteto ir Klaipėdos universiteto
jungtinė tarpkryptinė antrosios pakopos nuolatinių studijų programa Kalbėjimo ir kalbos
terapija
Medicinos technologijų katedra:
Bakalauro studijos nuolatinės ir nuolatinės-sesijinės: Radiologija.
Visuomenės sveikatos katedra:
Bakalauro studijos: Visuomenės sveikata
Magistro studijos tarptautiniams studentams: Sveikatos priežiūros vadyba
Magistro studijos: Visuomenės sveikatos ugdymas, Sveikatos priežiūros vadyba
Papildomos studijos: Visuomenės sveikatos ugdymas, Sveikatos priežiūros vadyba
Socialinio darbo katedra:
Nuolatinės bakalauro studijos (lietuvių k.)
Nuolatinės bakalauro studijos (anglų k.)
Sutrumpintos studijos
Papildomos studijos
Magistro studijos
Realizuojamos programos:
socialinio darbo bakalauro studijų programa su dviem specializacijomis (socialinio darbo
bendruomenėje ir socialinio darbo sveikatos; priežiūroje) nuolatinės studijos lietuvių ir
anglų kalbomis
sutrumpinta bakalauro studijų programa su 2 specializacijomis nuolatinės – sesijinės
studijos lietuvių kalba
magistrantūros programa (n/s forma, lietuvių kalba).
papildomų bakalauro studijų programa (n/s forma, lietuvių kalba)
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra:
Bakalauro studijų programos:
Kūno kultūros ir sporto pedagogika (liet., rus. kalba)
Laisvalaikio sportas
Rekreacija ir turizmas (specializacijos – Sveikatos turizmas, E-turizmas) (liet., rus. k.)
Magistrantūros studijų programos:
Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika
Rekreacijos ir turizmo vadyba

Parengta ir atiduota SKVC Turizmo ir poilsio studijų krypties savianalizės suvestinė.
MOKSLAS
TARPTAUTIŠKU
MAS

STRATEGINIAI
PARTNERIAI

Fakulteto mokslininkai parašė beveik 200 įvairių straipsnių.
Išlaikoma katedrų dėstytojų narystės tarptautinėse organizacijose, žurnalų redkolegijose,
tarptautinių konferencijų moksliniuose komitetuose, disertacijų gynimuose.
Organizuojami tarptautiniai seminarai, bendradarbiaujant su Baltijos federalinis Imanuelio
Kanto universiteto ir Ukrainos Dniepro Tradicines ir netradicinės medicinos instituto
mokslininkais.
Dalyvavimas Erazmus mainų programoje: vizitai į kitų šalių švietimo ir mokslo institucijas.
Dalyvavimas EU-Conexus veiklose.
Turku ir Tampere universitetai (Suomija);
Laplandijos universitetas (Suomija);
Balstogės ir Opolės universitetai (Lenkija);
Varšuvos universitetas, Socialinės prevencijos ir resocializacijos institutas (Lenkija);
Bialystoko universitetas (Lenkija);
Latvijos krikščioniškoji akademija;
Malmės universitetas (Švedija)

PROJEKTAI

Fakulteto padaliniai vykdė 15 projektų (dauguma iš jų tęsiami toliau)

INOVACIJOS

Holistinės medicinos ir reabilitacijos ir reabilitacijos katedra atlieka mokslinius tyrimus su
inovatyvia funkcinės diagnostiko įranga:
- Raumenų grupių jėgos pusiausvyros įvertinimas skaitmeniniu Back-check
dinamometru su kompiuterine programa
- Pusiausvyros ir koordinacijos vertinimas kompiuterine E-Link DFP4 sistema
- Raumenų aktyvumo vertinimas elektromiografu Biometrics DataLite
- Raumenų jėgos matavimas elektroniniu Dinamometru G200
- Raumenų pasipriešinimo jėgos matavimas Miometru M550
- Eisenos analizė Rehagait eisenos analizės sistema
- Pėdos tyrimas Footscan pedografijos sistema
Projekte „Natūralių propolio pagrindu paremtų konservantų maisto pramonei prototipų
sukūrimas“ (Propolis, J05-LVPA-K-04-0080) sukurta inovacija – 3 natūralūs propolio
pagrindu paremti konservantų ir stabilizatorių prototipai maisto pramonei.

POVEIKIS
REGIONUI

Studentai ir dėstytojai dirbo aukštos rizikos skyriuose (COVID-19)
Unikali fakulteto veikla su delfinų terapijos centru (Lietuvos jūrų muziejus) bendradarbiaujame Europos sąjungos projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008
,,Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į
Holistinės medicinos ir reabilitacijos sveikatos koncepciją" veikloje; praktikos vieta.
Gyvūnų terapijos poveikis, naujas gydymo būdas, kuris naudingas teikiant kompleksinę
pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų ir/arba nervų sistemos ligomis sergantiems
pacientams. Skirtingų rūšių gyvūnų įtraukimas į terapinį procesą turi skirtingą poveikį
motorinei, sensorinei ir psichoemocinei/ psichosocialinei kaitai, todėl stengiamasi
empiriškai nustatyti stipriausius kiekvienos iš terapijų aspektus.
Miesto masteliu vykdoma veikla - projektas „Amžinai jaunas 65+“ (SRF-FAV-2019-1-0162).
(projekto vadovė – prof. dr. Asta Šarkauskienė). Projektas bendrai finansuojamas
valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto

ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Projekto bendras dalyvių skaičius – 300
senjorų. Buvo ištirtas vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir daugiau) fizinio aktyvumas bei
fizinis pajėgumas, sveikatos būklė. Remiantis gautais rezultatais, parengta ir
įgyvendinama vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimo
programa. Senjorai dalyvauja įvairių raumenų grupių stiprinimo, šokių bei miško terapijos
užsiėmimuose. Tai turi teigiamos įtakos jų fizinei bei psichinei sveikatai, fiziniam
pajėgumui.
Atliekami įvairūs regiono sportininkų tyrimai.
Atnaujinta kurortologijos darbo grupė, atgaivinanti esamus ir inicijuojanti naujus
mokslinius tyrimus kartu su regiono sveikatinimo įstaigomis, su tikslu įkurti Nacionalinį
kurortologijos centrą.
IŠŠŪKIAI

•
•
•
•
•

COVID-19 pandemijos kontekste stipriai sumažėjas dėstytojų bei studentų
tarptautinis ir vietinis mobilumas.
Simuliacinė laboratorija, tarpkatedrinis bendradarbiavimas.
Studentų pritraukimas į programas.
Visuomenės sveikatos doktorantūros programos kūrimas.
Mokslinio potencialo didinimas ir kokybės gerinimas.

