
360 koncepcija 
aukštajame moksle
➢ studijoms
➢ verslui
➢ akademiniam bendradarbiavimui 

VDU studijų prorektorė Simona Pilkienė
VDU komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė



VDU studijos – 360
platesnės perspektyvos

• 50 bakalauro ir magistro studijų krypčių

• 23 doktorantūros studijų kryptys

➢ 50 gretutinių studijų programų 

➢ Verslumo akademija

➢ Cum laude akademija

➢ 30 užsienio kalbų

➢ 25 % Artes liberales studijų dalykai

➢ IT raštingumas

➢ 15 % tarptautinė bendruomenė

➢ Mokymosi visą gyvenimą galimybės



VDU MINDED
Minded „Verslumo akademija“ 2018-aisiais Europos verslumo skatinimo apdovanojimuose, nominacijoje 
„Investicijos į verslumo įgūdžius“, pripažinta, kaip viena iš trijų geriausių patirčių žemyne.

Kompetencijos Metodikos Partneriai

emocinis intelektas

kūrybinis mąstymas

komandinis darbas

idėjų įgyvendinimas

+ 80

Dalyvavę studentai Dalyvavę moksleiviai Išspręsti iššūkiai 

+ 1000 + 560 + 120

https://www.aconitum.lt/


Studentų startuoliai

Kondigno – vakarėlio stalo 
žaidimas, pritaikytas regos 

negalią turintiems žmonėms

Augynės – pažinimą 
žadinantys eksperimentiniai 

žaidimai vaikams

Dogs go out su šiuo produktu 
pelnė pirmą vietą „Junior

Achievement“ organizuotame 
„Geriausių studentų verslų 

konkurse Lietuvoje“



Inovatyvus pedagogų rengimas
VDU Švietimo akademijoje

• Multidiscipliniškumas – dviejų dalykų mokytojai

• IKT taikymas

• Daugiakalbystė

• Tyrėjo kompetencija

• Inovacijų kūrimas

• Įtrauktis ir ugdymo poreikių įvairovė

• Aktyvūs metodai 

• Kūrybiškumas

• Lyderystė

Pedagogų rengimo modeliai

Lygiagretusis modelis

Nuoseklusis modelis

Gretutinių studijų modelis



360 koncepcija – galimybės verslui

Švietimo ir socialinės inovacijos: edukologijos srities moksliniai tyrimai ir inovatyvūs sprendimai, formalaus
ir neformalaus ugdymo sistemos, pedagogų kompetencijų auginimo modeliai, švietimo sistemos tobulinimo
tyrimai ir kt.

Kūrybinės industrijos ir proveržio inovacijos: humanitarinių mokslų tyrimai, kultūros ir meno
transformacijos, įtrauki ir kūrybinga visuomenė, psichologijos tyrimai, teisinės aplinkos tyrimai, sociologiniai
tyrimai ir kt.

Skaitmeninė transformacija: dirbtinis intelektas, kalbinės technologijos, automatizavimo sistemos ir robotika,
skaitmeninė pramonė, skaitmeninis viešasis sektorius, kibernetinis saugumas, žemės ūkio sektoriaus
skaitmenizacija ir kt.

Biotechnologijos ir biosistemų inžinerija, sveikatos technologijos: vaistų patekimo į ląsteles moksliniai
tyrimai, molekuliniai augalų ir gyvūnų tyrimai, biocheminė vaistinių augalų ir procesų analizė ir vertinimas ir kt.

Bioekonomika: žaliasis kursas, darnus bendruomenių vystymas, žiedinė ekonomika, energetika, inovacijų ir
žinių perdavimo platformos bei sistemos, išteklių valdymo sistemos ir kt.

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas, klimato kaitos poveikis: tikslioji žemdirbystė, maisto
technologijos, klimato kaitos priežasčių mažinimo sprendimai, įvairių ekosistemų tyrimai ir kt.



Inovatyvūs produktai

Šalutinių grūdų malūnuose susidarančių produktų 

mechaninio apdirbimo ir panaudojimo biodujų 

gamybai technologija

Išmanios didžiųjų duomenų analize pagrįstos 

biodujų valdymo sistemos

Monitoringo ir sprendimų priėmimo palaikymo 

sistema, skirta mokymo ir mokymosi proceso 

efektyvumui

Inovacijos skaitmeninės muzikos industrijos 

plėtrai

Kartoninės dėžutės, dengtos chitino pluoštais iš 

atsinaujinančių šaltinių

Pasyvaus modulinio namelio su integruotu saulės 

elektrinės moduliu ir lokaliu biodujų gamybos 

moduliu sukūrimas



Mokslininkų įkurtos atžalinės įmonės

UAB „GOSERA“ – žemės ūkio subjektų kooperavimo 

tinklo pažangių verslo sistemų valdymo ir sprendimų 

priėmimo platforma

Lietuvoje unikali lietuvių rašytinės kalbos analizės 

ir lietuvių šnekos atpažinimo paslaugas teikianti 

kalbos technologijų infrastruktūra ir valstybinė 

informacinė sistema

UAB „Intelektika“ – kalbos ir dirbtinio intelekto 

technologijos

UAB „Išmanusis drenažas“ – reguliuojamo išmanaus 

drenažo technologijos 

UAB „Amber charge“– medžiagų pernašos į ląsteles, 

naudojant elektroporacijos technologijas 



KAUNAS – AKADEMINIS MIESTAS
Bendradarbiavimo tikslas – stiprinti Kauno kaip akademinio miesto įvaizdį, sukuriant Kauno akademinę zoną ir 
pritraukti studentus studijuoti Kaune

Studijų organizavimas

Bendri projektai
Konferencijų, parodų ir kitų 

renginių organizavimas

Tarptautiškumo plėtotės 
veiklos

Dėstytojų kompetencijų 
tobulinimas



Veiklos kryptys studijose:

Bendrauniversitetiniai ir pasirenkami dalykai –
kuriama bendra pasirenkamų studijų dalykų bazė

Gretutinės studijos - jau vykdomos VDU/LSMU

Užsienio kalbos – VDU siūlo daugiau nei 30 
užsienio kalbų visų Kauno universitetų studentams

Programos su dalinėmis studijomis kitame 
universitete

Studentų bendri projektai (Kauno miesto probleminėms 
sritims spręsti) – pateikti siūlymai Kauno miesto 
akademinei tarybai

Dalintis turimais resursais praktiniams užsiėmimams 
ir praktikos vietoms

Jungtinės programos

Dėstytojų bendri projektai

Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Kitos veiklos



Veiklos kryptys tarptautiškumo plėtotėje

Papildomų pajamų Kauno miesto biudžetui 
generavimas – kiekvienais metais Kaune gyvena ir 

mokosi apie 3000 tarptautinių studentų, kurių 
vidutinės išlaidos sudaro apie 550 Eur/mėn. 

Miesto įvaizdžio ir išorinės 
komunikacijos stiprinimas, išryškinant 

bendradarbiavimą tarp Kauno miesto 
savivaldybės ir Kauno universitetų.

stiprinti Kauno kaip tarptautinio studentų miesto įvaizdį

STUDY IN KAUNAS INICIATYVA:

Tarptautinių talentų pritraukimas ir 
susigrąžinimas į Kauno miesto 

aukštąsias mokyklas ir verslo įmones, 
įskaitant LEZ

19,800 Eur mln. per metusPvz.: Study in The Hague



Europos universitetas žinių antrepreneriams

Pagrindiniai transformacijų lygmenys:

➢ Asmenys –pagrindiniai transformacijų Europoje kūrėjai

➢ Universitetai – pagrindinės žinių antreprenerius
įgalinančios institucijos, ugdančios kompetencijas ir 
vertybes

➢ Regionai – arčiausiai universitetų esanti transformacijų 
aplinka

➢ Europa – potenciali žinių ir inovacijų ekosistema, 
iššūkių erdvė, kuriai būtina kuo didesnė nuomonių, 
perspektyvų ir sprendimų įvairovė



Lietuvos universiteto šimtmečio iniciatyvos 
KTU,  LSMU, VDU

• Šventinis Lietuvos universiteto 100-mečio minėjimo renginys vasario 16 d. Žalgirio arenoje

• Rugsėjo 1-osios eisena ir šventinis koncertas

• Lietuvos universiteto 100 metų sukakties atminimo plokštės atidengimas

• Studentų festivalis

• Akcija „Atviri universitetai“

• Orientacinis žaidimas “Lietuvos universiteto istorijos maršrutas“

• Teminė Kauno istorijos olimpiada moksleiviams 

• Dvylikos atvirų paskaitų ciklas Kauno bendruomenei

• Interaktyvi interneto svetainė „Lietuvos universiteto istorija“

• Konferencija „Lietuviškojo aukštojo mokslo raida - 100” Seime




