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PRATARMĖ

Kasmetinė Vilniaus dailės akademijos veiklos ataskaita yra svarbus do
kumentas, kuriame galime įžvelgti mūsų veiklos koreliaciją su Europos
ir Lietuvos aukštojo mokslo erdve. Tai lyginamasis dokumentas: jame
pateikiamas platus metinės veiklos aspektų spektras, įvairūs studijų,
meninės, mokslinės, finansinės veiklos statistiniai pjūviai. Akademijai
pareikštas visuomenės pasitikėjimas atsakyti už Lietuvos dailės, dizaino,
architektūros, medijų menų, dailėtyros studijų, meno ir mokslo tyrimų
ateitį. Valstybės strateginės kryptys stiprinti regionų patrauklumą sutampa su VDA misija, geografine institucine struktūra ir meno studijų
prieinamumo regionuose siekiu.
Vilniaus dailės akademijos 2016 m. veiklos ataskaitoje mėginome pateikti duomenis apie pastarųjų metų finansavimo, studentų skaičiaus,
personalo, projektinės veiklos pokyčius. Ypač rūpi studijuoti priimtų
jaunuolių motyvacija ir pasirengimo kokybė, mažėjantis norinčių studijuoti tam tikras programas skaičius ir metai iš metų nesikeičianti ydinga
stojamųjų egzaminų tvarka, menkstantys meno ir mokslo rezultatai
ir dėl to mažėjantis biudžetinis studijų finansavimas. Viena iš Lietuvos

universitetų tinklo optimizacijos priežasčių, neminint siekio gerinti studijų kokybę, yra valstybės negalia deramai finansuoti universitetuose
dabar studijuojančių studentų. Netenkame gabiausių jaunuolių, pasirinkusių studijuoti solidžiose Europos akademijose ir universitetuose, kurie
tampa tikraisiais mūsų konkurentais.
Meno ir mokslo rezultatų vertinimas, kurį atlieka Lietuvos mokslo
taryba, mums buvo nepalankus. Palyginti su 2015 m., gavome beveik
203 000 (18 proc.) eurų mažiau. Tai atsiliepė ir magistrantų vietų
skaičiui – ŠMM skyrė 35-iomis valstybės finansuojamomis vietomis
mažiau. Tai aiškiai rodo, kad kiekvieno VDA dėstytojo ar mokslininko
kasmetinis kūrybinis indėlis yra labai reikšmingas bendrai finansinei
studijų būklei.
Paskelbtas, bet dar nepradėtas projektų finansavimo iš Europos
struktūrinių fondų 2014–2020 m. periodas. Pateikta paraiška studijų
infrastruktūrai Kauno fakultete pagerinti, tačiau iki šiol neturime aiškaus atsakymo iš ŠMM dėl šio projekto finansavimo. Peržiūrėjome savo
nekilnojamojo turto sąrašą, identifikavome tuos objektus, kuriuos reikėtų prašyti investuoti VDA kaip galimą parduoti turtą. Gautos lėšos būtų
pridėtos prie projektų finansavimo kaip mūsų pačių indėlis. Gavome
nemažą paramą kūrybiniams ir mokslo projektams iš Lietuvos mokslo
tarybos, Lietuvos kultūros tarybos, kitų finansavimo šaltinių. Tačiau
verta paminėti, kad 2016 m. smarkiai sumažėjo VDA projektų finansavimas: iš ES struktūrinių fondų gauta 70 proc. mažiau, iš Lietuvos
kultūros tarybos – 37 proc. mažiau. Iš Lietuvos mokslo tarybos gautas
šiek tiek didesnis finansavimas – 202 748 tūkst. eurų (10 projektų).
Sėkmingai vykdome aukščiausio lygio tarptautines studijas. Tai patvirtina doktorantūros studijų projektas su šešiais geriausiais ArcInTex
tinklo Europos universitetais. Dinamiškas doktorantūros studijų modelis įgalina mūsų doktorantus gerokai praplėsti studijų galimybes, leidžia
organizuoti intensyvius seminarus ir priimti tarptautinius doktorantus iš
Berlyno meno universiteto (Vokietija), Londono Karališkojo meno koledžo (Didžioji Britanija), Boro universiteto (Švedija). Nidos meno kolonijoje kartu su Aalto universitetu (Suomija) jau veikia tarptautinė
Doktorantūros mokykla.
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Būtina pažymėti VDA pastangas aktyvinti studijų rezultatų komercinimą, bendradarbiavimą vykdant MTEP užsakymus verslo subjektams.
Dizaino inovacijų centras parengė Lietuvos dizaino sektoriaus galimybių
studiją, nuolat konsultuoja bendruomenę intelektinės nuosavybės teisių
srityje, kasmet organizuoja „Jaunojo dizainerio prizo“ apdovanojimų
renginį. Galima konstatuoti, kad VDA ir jos Dizaino inovacijų centras
tapo dizaino edukacijos ir sklaidos lyderiu tarp universitetų ir svarbiu
Lietuvos dizaino sektoriaus dalyviu.
Akademijos dėstytojų kūrybinė ir mokslinė veikla, pasireiškianti
įvairiomis kūrybinėmis praktikomis, yra įkvepiantis motyvacijos šaltinis
mūsų studentams. Šis menininkų praktikų ir studentų kūrybinis tandemas įprasmina Vilniaus dailės akademijos žinių ir įgūdžių perteikimo
modelį. Mūsų dėstytojų aukščiausios meninės kokybės kūrybinė veikla
pripažinta ir eksponuota įvairiausiais formatais prestižinėse parodų
erdvėse: Julijonas Urbonas atstovavo Lietuvai Milano (Italija) dizaino
trienalėje, Deimantas Narkevičius rodė savo darbus Paryžiaus Pompidu
centre (Prancūzija), Oberhauzeno (Vokietija) trumpametražių filmų
festivalyje buvo apdovanotas specialiu tarptautinės žiuri prizu, Ugnius
Gelguda dalyvavo daugybėje personalinių ir tarptautinių parodų, tarp jų
Mumok, modernaus meno muziejuje Vienoje (Austrija), galerijoje „Podium“ Osle, (Norvegija), Berlyno bienalėje, modernaus meno muziejuje MMOMA Maskvoje (Rusija), Nature Art Brukline (Niujorkas, JAV)
ir kitur.
Šiais metais už neeilinius pasiekimus LR Vyriausybės premijomis
apdovanoti VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros darbuotojai: vedėjas
doc. dr. Helmutas Šabasevičius ir dėstytoja doc. dr. Lolita Jablonskienė.
Siekdama būti patraukliu darbdaviu VDA supranta, kad teisingas
atlygis dėstytojams už darbą yra privaloma tokio siekio sąlyga. Kadangi
kasmet studentų skaičius kinta (pagal tai VDA gauna biudžetinius asig
navimus), iškilo būtinybė turėti tikslų instrumentą realiam dėstytojų
darbo krūviui ir atlygiui skaičiuoti. Senate priimtas darbo atlygio sistemos
dokumentas įgalina teisingai paskirstyti darbo atlygį už atliktą darbą.
Vilniaus dailės akademija, kaip unikali institucija, rengianti aukščiausios kvalifikacijos dailės, dizaino, medijų meno, dailėtyros, architek-
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tūros specialistus, vykdanti meninius ir mokslinius tyrimus, yra pelniusi
solidžią reputaciją visuomenėje. Pagal įvairius parametrus esame unikalūs Lietuvos, daugeliu atvejų ir Europos, kontekste. Šis leidinys leidžia
palyginti ir analizuoti penkerių pastarųjų metų rezultatus, prognozuoti
plėtros paradigmas ir konstatuoti institucinės brandos požymius.

Vilniaus dailės akademijos rektorius
profesorius Audrius Klimas
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1. VALDYMAS

1.1. Strateginis valdymas
Vilniaus dailės akademija (toliau VDA arba Akademija) strateginio
valdymo srityje vadovaujasi nustatyta tvarka aprobuota integruotos
plėtros strategija (IPS) 2012–2020 metų laikotarpiui. Studijų kokybės
vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d. įsakymu Nr. SV6-49
Akademija akredituota 6 metams (iki 2018 m.). Atsižvelgiant į institucinio vertinimo metu pasiūlytas rekomendacijas dalyvaujant SKVC
atstovams patvirtintas VDA veiklos tobulinimo planas 2014–2015 m.
[www.vda.lt/index.php/pageid/586].
Veiklos tobulinimo planas papildomai apsvarstytas Senate. Po svarstymo patvirtintas strategijos tikslo „Siekti aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio“ papildymas, šis tikslas naujai formuluojamas taip: „Siekti aukšto, reikšmingo
tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio,
sukurti kūrybinės veiklos rezultatų komercinimo ir žinių bei technologijų perdavimo sistemą“ (Senato 2015-11-11 nutarimas Nr. S-2015-4).
Strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai suderinti su
patvirtintomis Akademijos padalinių veiklos ataskaitos / savianalizės
formomis.
Vadovaujantis VDA Veiklos kokybės strategija (Senato 2013-01-06
nutarimas Nr. S-1) papildyti ir konkretizuoti strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai, nurodant atsakingus už jų kaupimą ir sisteminimą padaliniuose atsakingus asmenis, taip pat ir teikimo VDA veiklos
ataskaitai terminus. Atitinkamai papildytas ir pakeistas ISP tekstas.
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Naujai formuluojant šiuos kiekybinius rodiklius buvo naudojamasi
Rektoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VįU-39 patvirtintomis
Akademijos metinės veiklos ataskaitos / savianalizės formomis. Pagal
jas Vilniaus, Kauno, Telšių, Klaipėdos ir suvestiniai fakultetų rodikliai
prieduose pateiktoje 1 lentelėje.
Šių rodiklių naudojimas tolesnei VDA veiklos stebėsenai atitinka
išorinio institucinio ekspertinio vertinimo rekomendaciją plėtoti kieky
binių rodiklių naudojimą studijų, mokslinių bei meninių tyrimų ir strateginio valdymo veiklos analizei. Sukaupta kiekybinė informacija
ir patvirtinta ataskaitų visuose veiklos lygmenyse (dėstytojas, tyrėjas,
šakinis padalinys, kamieninis padalinys) parengimo tvarka įgalina
pagrįstai planuoti veiksmus sprendžiant strateginius uždavinius.
2016 m. VDA padaliniuose buvo sistemiškai rinkti visų IPS rodiklių duomenys įtraukiant ir naujai įdiegto grįžtamojo ryšio sistemos
rezultatus.
Valdymo organai ir jų veikla
Strateginio valdymo organai yra VDA Taryba, Senatas ir jo nuolatiniai komitetai ir Rektorius. Rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija yra rektoratas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai,
akademinių kamieninių padalinių vadovai. Rektorato nariai teikia
pasiūlymus Rektoriui vykdant jo kompetencijai priskiriamas valdymo
funkcijas.
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1.2. Taryba
2016 m. įvyko 5 VDA tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA
Senato deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai.
Svarstytas ir patvirtintas VDA 2016 m. biudžetas.
• Išvažiuojamojo posėdžio metu su Klaipėdos, Telšių, Kauno fakultetų bendruomenėmis išklausytos kolektyvų nuomonės apie iškilusias
problemas, aktualius klausimus, pastabas, pasiūlymus, aptartos galimybės aktyviau įtraukti bendruomenę ir Akademijos padalinius į biudžeto
formavimą, kas yra svarbu vieningos bendruomenės formavimui,
organizacinės kultūros gerinimui, strateginių tikslų įgyvendinimui.
• Išsamiai analizuota ir patvirtinta Vilniaus dailės akademijos
2015 m. Senato veiklos ataskaita.
• Išsamiai analizuota ir patvirtinta Vilniaus dailės akademijos
2015 m. veiklos ataskaita.
• Susipažinta su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto plėtros
strategija ir prašyta LR vyriausybės perduoti VDA patikėjimo teise išvardintą nekilnojamąjį turtą, esantį Telšiuose, adresu Muziejaus g. 29A
ir Kalno g. 16.
• Pritarta Vilniaus dailės akademijos padalinio Dizaino inovacijų
centro teisinio statuso kaip viešosios įstaigos panaikinimui.
• Aptarti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai, rengti dokumentai
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai dėl Tarybų
sudarymo.
Tarybos nariai
(Tarybos narių įgaliojimai prasidėjo Senato posėdyje 2014-01-22 Nr. S-2014-1 jiems
pasirašius VDA Tarybos nario įsipareigojimus)

Virginija Adomaitienė – Tarybos pirmininkė, LSMU Medicinos
akademijos Psichiatrijos klinika ir LSMU ligoninės
Kauno klinikų Psichiatrijos klinika, Klinikos vadovė, Klinikos
profesorė
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Adomas Butrimas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas, VDA profesorius, vyriaus. mokslo darbuotojas, daktaras
Jonas Audėjaitis – VDA Kauno fakulteto dekanas, profesorius
Aistė Aleksiejūtė – jai pertraukus studijas Studentų atstovybė
įpareigota išrinkti naują studentų atstovą Taryboje; ataskaitos rašymo
metu studentų atstovo Taryboje nebuvo
Alfredas Chmieliauskas – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto
rektorius
Gediminas Lašas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas
Alvydas Lukys – VDA Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos
meno katedros vedėjas, profesorius
Arūnas Sakalauskas – VDA Klaipėdos fakulteto Dailės pagrindų
katedros vedėjas, profesorius
Arvydas Žalpys – VšĮ „Meno parkas“ direktorius
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1.3. Senatas
Ataskaitiniais metais įvyko 6 ankstesnės Senato sudėties ir 1 naujai
išrinktos Senato sudėties posėdis.
Pirmojo Senato posėdžio 2016-01-20 metu buvo svarstytas VDA
2016 m. biudžetas ir teiktas tvirtinti Tarybai. Senato nariais patvirtinti
nauji studentų atstovai Vladislav Gremza ir Rokas Petreikis, pritarta
Senato Etikos komiteto išvadoms ir rekomendacijoms dėl VDA Kauno
fakulteto. Prof. Tadui Baginskui suteiktas VDA profesoriaus emerito
vardas, daktaro diplomai įteikti Jolantai Bernotaitytei ir Rasai Antanavičiūtei.
Antrajame Senato posėdyje 2016-04-04 buvo pritarta VDA Senato
teikimui dėl ketinamų vykdyti vientisųjų studijų programų – Architektūra ir Urbanistinė architektūra – atitikties kokybės reikalavimams.
Trečiajame Senato posėdyje 2016-04-20 buvo patvirtinta VDA
Tarybos 2015 m. veiklos ataskaita, buvo pritarta ir teikta VDA Tarybai
tvirtinti VDA Senato 2015 m. veiklos ataskaita, išklausyta, pritarta ir
teikta VDA Tarybai tvirtinti rektoriaus pateikta išsami VDA 2015 metų
veiklos ataskaita. Buvo patvirtinti VDA meno ir mokslo veiklos reglamentas, Kalbų mokymo centro, Sveikatos ir sporto centro ir Taikomųjų
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro nuostatai, VDA Mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo planas. Pritarta ir teiktas
VDA Tarybai siūlymas likviduoti Vilniaus dailės akademijos Dizaino
inovacijų centro teisinį Viešosios įstaigos statusą.
Taip pat buvo patvirtintos Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos
studijas 2016 metais taisyklės. Siekiant užtikrinti piešimo ir vizualiosios
raiškos studijų kokybę, piešimo ir vizualiosios raiškos dalykuose nuo
2017 metų buvo nustatytas norminis dešimties (10) studentų grupės
dydis.
Dėl programos teikimo procedūrų ir terminų nesilaikymo bei aiškių
formuluočių nebuvimo buvo nutarta netvirtinti KTU Audiovizualinių
menų katedros kartu su VDA Grafinio dizaino katedra rengiamos
jungtinės Apšvietimo technologijų ir dizaino studijų programos aprašo.
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Šio posėdžio metu buvo patvirtintas kadenciją baigiančios sudėties
Senato sprendimas organizuoti Senato rinkimus.
Posėdžio metu ASF dekanas Romualdas Kučinskas supažindino su
Vientisųjų studijų Architektūros programa Vilniaus ir Kauno fakultetams ir jos akreditavimo procedūrų eiga.
Posėdžio pertraukos metu vyko susidomėjimo sulaukusi VDA
Tarybos pirmininkės, LSMU Medicinos akademijos Psichiatrijos
klinikos ir LSMU ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos vadovės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiosios
respublikos specialistės prof. Virginijos Adomaitienės paskaita Nerimas:
nuo problemos atpažinimo iki situacijos valdymo.
Ketvirtajame Senato 2016-05-11 posėdyje buvo aptarti Studijų
planai ir studijų 2016–2017 m. m. grafikas, VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai, Meno ir mokslo veiklos tobulinimo priemonių
planas, Viešųjų ryšių problema, Klaipėdos fakulteto studijų programos
situacija ir Senato rinkimų komisijos sudarymas.
Penktajame Senato 2016-05-25 posėdyje buvo tvirtinti 2016–2017
m. m. studijų planai ir studijų grafikas, VDA intelektinės nuosavybės
valdymo nuostatai, meno ir mokslo veiklos tobulinimo priemonių
planas, Klaipėdos fakulteto Šiuolaikinio meno ir medijų studijų programos atnaujinimo veiksmų planas. Komunikacijos skyrius buvo įpareigotas parengti komunikacijos strategiją tikslinei stojančiųjų auditorijai.
Buvo patvirtinta Senato rinkimų komisija: Romualdas Kučinskas
(pirmininkas), Česlovas Lukenskas, Jonas Audėjaitis, Petras Gintalas,
Rokas Valaitis.
Šeštajame, paskutiniajame šios sudėties Senato 2016-11-16 posėdyje
buvo patvirtinti VDA bibliotekos nuostatai, pritarta VDA psichikos
sveikatos stiprinimo programai (bandomajam laikotarpiui), dr. Giedrei
Jankevičiūtei buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Buvo aptarta informacija apie priėmimą į VDA visų pakopų studijas
2016 m.
Jūrui Balkevičiui, Eglei Gandai Bogdanienei, Jonui Pauliui Gasiūnui,
Broniui Gražiui, Rytui Jakimavičiui, Aušrai Lisauskienei, Artūrui Railai,
Jolantai Talaikytei, Jolantai Vazalinskienei, Mariui Pranui Šaliamorui ir
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Arkadijui Varankai buvo įteikti profesoriaus pedagoginio vardo pažymėjimai, o Vyteniui Gerliakui, Romualdui Kučinskui ir Robertui Jucaičiui – docento vardo.
2016-tieji metai vainikavo intensyvų ir produktyvų senosios sudėties
Senato darbą, siekiant stiprinti VDA studijų kokybę, inicijuojant bei
kritiškai vertinant studijų atnaujinimo bei optimizavimo klausimus.
Svarstyta daug strategiškai svarbių akademijos veiklą reglamentuojančių
dokumentų, svarstytos darbo etikos užtikrinimo bei VDA viešųjų ryšių
strategijos, pateikta vertingų siūlymų ir pastabų. Pažymėtina Senato
komitetų ir pavienių narių sustiprėjusi akademinė bei profesinė atsakomybė ir aktyvumas dalyvaujant sprendimų priėmime.
2016 m. spalio–lapkričio mėnesiais vyko Senato rinkimai ir lapkričio
4 d. Senato rinkimų komisijos buvo patvirtinti nauji Senato nariai, kurie
2016-11-16 susirinkę į pirmąjį posėdį sprendė struktūrinius ir organizacinius senato klausimus: doc. Marija Marcelionytė-Paliukė slapto balsavimo metu buvo išrinkta senato pirmininke, prof. Petras Mazūras – pirmininko pavaduotoju. Kitame senato posėdyje nutarta svarstyti senato
komitetų sudėtis.
Visi 2016 m. Senato nutarimai pateikti 1 lentelėje prieduose.
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Senato nariai (iki 2016-11-23)
(patvirtinti Senato posėdyje 2011-11-23 Nr. S-8;
nauji Senato nariai ir studentų atstovai tvirtinti Senato posėdžiuose 2013-01-16
Nr. S-1, 2014-01-22 Nr. S-2014-1, 2014-10-29 Nr. S-2014-4, 2014-12-17 Nr. S-2014-5,
2016-01-20 Nr. S-2016-1)

Senato pirmininkė prof. dr. Ieva Kuizinienė;
Senato pirmininkės pavaduotojas prof. Petras Mazūras;
Senato nariai pagal pareigas: prof. Audrius Klimas, dr. Marius
Iršėnas, doc. Julijonas Urbonas;
Vilniaus fakulteto atstovai: prof. Aušra Lisauskienė, prof. Jonas
Gasiūnas, doc. Juozas Brundza, doc. Alvydas Mandeika, doc. Alvydas
Šeibokas, prof. Alvydas Klimas;
Aukštųjų studijų fakulteto atstovai: prof. Stasys Žirgulis, prof. Eglė
Ganda Bogdanienė, prof. Rimvydas Kepežinskas, prof. Artūras Raila;
Dailėtyros instituto atstovė: dr. Tojana Račiūnaitė;
Kauno fakulteto atstovai: prof. Pranas Griušys, prof. Laima Oržekauskienė, prof. Saulius Juozas Jarašius, doc. Virgilijus Trakimavičius,
doc. Edmundas Jackus;
Telšių fakulteto atstovas: doc. Ramūnas Banys;
Studentų atstovai: Vladislav Gremza, Adelė Pukelytė, Mantas Petreikis, Dovydas Abramavičius, Mykolas Malinauskas, Rokas Petreikis.
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Senato nariai (po 2016-11-23)
(patvirtinti 2016-11-04 Senato rinkimų komisijos)

Senato pirmininkė – doc. Marija Marcelionytė-Paliukė;
Senato pirmininkės pavaduotojas – prof. Petras Mazūras;
Senato nariai pagal pareigas: prof. Audrius Klimas – rektorius,
prof. Eglė Ganda Bogdanienė – studijų prorektorė, doc. Julijonas Urbonas – meno prorektorius, dr. Marius Iršėnas – mokslo prorektorius;
Aukštųjų studijų fakulteto atstovai: prof. dr. Ieva Kuizinienė,
prof. Aušra Lisauskienė, prof. Artūras Raila, doc. Romualdas Kučinskas;
Vilniaus fakulteto atstovai: prof. Marius Pranas Šaliamoras,
prof. Kęstutis Vasiliūnas, prof. dr. Jolanta Vazalinskienė, doc. Ieva
Skauronė, doc. Alvydas Šeibokas;
Kauno fakulteto atstovai: prof. Saulius Juozas Jarašius, prof. Rolandas Rimkūnas, prof. Virgilijus Trakimavičius, doc. Vaida AlmonaitytėNavickienė, doc. Vaidas Naginionis;
Telšių fakulteto atstovai: doc. Ramūnas Banys, prof. Laima Kėrienė;
Klaipėdos fakulteto atstovas prof. Alvydas Klimas;
Kamieninių padalinių (Urbanistikos, architektūros ir dizaino
ir Dailėtyros institutų) atstovas dr. Tojana Račiūnaitė;
Studentų atstovybės atstovai: Adelė Pukelytė (VF), Aurelija Slapšytė
(VF), Motiejus Vaura (KF), Rokas Petreikis (KF), Lina Baltrušaitytė
(TF), Ieva Daniūtė (KlF).
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1.4. Rektoratas
Rektorato veikla – siūlyti Tarybos ir Senato posėdžių darbotvarkes,
teikti šių kolegialių ir vienasmenių valdymo organų svarstomų sprendimų projektus taip pat įgyvendinti jų strateginius sprendimus.
2016 m. pavasario semestre įvyko 6 posėdžiai, svarstyti 15 klausimų,
kurių metu skirtas didelis dėmesys biudžeto formavimui, studijų,
administracijos darbo sąlygų gerinimui ir optimizavimui.
Iš svarbesnių pateiktų projektų pavasario semestre pažymėtini:
Vilniaus dailės akademijos mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo planas 2016–2020 m. (2016-03-15 Nr. R-003), Piešimo
katedros finansinė ir administracinė padėtis (2016-04-05 Nr. R-004).
2016 m. rudens semestre įvyko 4 posėdžiai, svarstyta 10 klausimų.
Iš svarbesnių klausimų paminėtini: 2016 m. stojamųjų egzaminų
rezultatai, VDA atlygio sistema, kūrybinių atostogų reglamentas
(2016-09-20 Nr. R-001(007)), VDA bibliotekos nuostatai, VDA Psichikos sveikatas stiprinimo veiklų aprašas (2016-11-15 Nr. R-003(009)),
Kauno fakulteto investicinis ir Palangos sklypo tvarkymo projektai
(2016-11-30 Nr. R-004(010)).
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1.5. Vidaus auditas
Vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu VDA
funkcionuoja Vidaus audito tarnyba, kuriai vadovauja tarnybos vadovas.
Vidaus audito tarnyba tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Rektoriui. Vidaus
audito tarnybos nuostatai patvirtinti VDA rektoriaus ir parengti vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais vidaus audito tarnybos
nuostatais.
Vidaus audito tikslas – sistemingai analizuoti ir vertinti rizikos
valdymą, nustatyti ar pakankamai veiksminga vidaus kontrolės sistema,
ar Akademijos veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus. Vidaus
audito tarnybos vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir pagal Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2006 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr.
1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių
profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės
metmenų patvirtinimo“ reikalavimais ir Rektoriaus patvirtintais dokumentais: Vidaus audito tarnybos nuostatais, Vidaus audito metodika,
Vidaus audito tarnybos vadovo pareigybės aprašymu, VDA Statutu
ir kitais Akademijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Vidaus audito tarnybos vadovas, vadovaudamasis Vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymo reikalavimu, sudarė vidaus audito darbo planą
2016 metams. Planas suderintas su Rektoriumi.
Vykdant 2016 m. VDA vidaus audito veiklos planą, buvo atlikti
Aukštųjų studijų fakulteto, Taisyklių ir tvarkų, IT saugumo ir Archyvo
veiklos vidaus auditai bei Išlaidų sąmatos laikymosi įvertinimai ketvirčiais. Pateiktos rekomendacijos veiklos pagerinimui.
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1.6. VDA veiklos rezultatų viešinimas
Pagrindiniai Komunikacijos skyriaus tikslai ir funkcijos išliko tokie
patys: informuoti visuomenę apie Akademijos veiklą, patirtį bei galimybes studijuoti, viešinti Akademijoje vykstančias parodas ir kitus renginius, formuoti VDA įvaizdį visuomenėje, pritraukti būsimų studentų
dėmesį.
2016 m. buvo parengtas išsamus komunikacijos planas, padėsiantis
siekti prieš tai išvardintų tikslų. Komunikacijos plane buvo įvardinti
informacijos surinkimo šaltiniai ir kanalai, apžvelgtos dabartinės
informacijos platinimo priemonės (vidinės ir išorinės), numatytos
platesnės veiklos galimybės.
Pagrindiniai skyriaus informacijos platinimo kanalai:
• Interneto svetainė
• Socialiniai tinklai (Feisbukas)
• E-naujienališkis
• TV ekranai
• Tiesiogiai (el. paštas, telefonas, susitikimai)
• BNS pranešimai
VDA.lt svetainėje nuolat atnaujinama informacija apie studijas,
kasdien skelbiamos naujienos apie Akademijai svarbius įvykius, studentų ir dėstytojų pasiekimus, eksponuojamas parodas ar kitus renginius.
2016 m. svetainė buvo papildyta keliais naujais puslapiais (sukurti nauji
atskiri puslapiai Projektų skyriui, Sveikatos ir sporto centrui, Meno
celių renginiui, Krematoriumo | meno krosnių parodų erdvei). Atsirado
nauja skiltis „Karjera“, skirta studentų darbo, praktikos ir konkursų
skelbimams. Darbuotojų intranete atsirado visiems prieinamas ir nuolat
redaguojamas bei atnaujinamas darbuotojų kontaktų dokumentas.
2016 m. Komunikacijos skyriaus iniciatyva buvo surengti mokymai
Vilniaus fakulteto katedrų bei galerijų koordinatorėms, administruojančioms savo skiltis VDA.lt svetainėje. Mokymų metu buvo įvardintos
ir apžvelgtos problemos, susijusios su naujienų administravimu bei
aptarti būdai, kaip išvengti pagrindinių klaidų.
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Per metus socialiniame tinkle Facebook, lyginant su praėjusiais
metais, VDA like paspaudimų padaugėjo daugiau nei 800 – šiuo metu
VDA paskyra turi 5022 gerbėjus, dar 4937 žmonės šį puslapį seka, 2975
žmonės pažymėjo, jog yra apsilankę Akademijoje. Feisbuke Komunikacijos skyrius aktyviai dalinasi informacija, kuri yra paviešinta VDA.lt
svetainėje arba žiniasklaidoje. Skyriaus iniciatyva feisbuke pradėta
dalintis darbo ir praktikos pasiūlymais, aktualiais VDA studentams
(#darbųderlius).
Toliau siunčiamas e-naujienlaiškis visai Akademijos bendruomenei.
Šis informacijos perdavimo būdas yra greitas, patogus ir efektyvus,
norint pasiekti tiek VDA darbuotojus, tiek studentus.
Komunikacine prasme svarbiausi 2016 m. renginiai buvo Meno
celės’16, Kultūros nakties projektai, Jaunojo dizainerio prizas 2016,
Studijų atidarymo šventė, Atvirų durų dienos, studijų mugė „Studijos
2016“, diplomų įteikimai. Prie šių renginių Komunikacijos skyrius
prisidėjo viešinant informaciją bei rengiant spausdintinę reklaminę
medžiagą.
Kasmet platinama Studento atmintinė 2016 m. buvo atnaujinta,
pirmą kartą jos elektroninė versija atsirado ir VDA internetinėje sve
tainėje.
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2. STUDIJOS

2. 1. Veiklos apžvalga
VDA Studijų padalinių veikla užtikrina studijų ir mokymosi kokybę,
padeda studentams suformuluoti ir įgyvendinti profesinius tikslus,
tenkina studijuojančių socialinius ir asmeninius poreikius, siekiant
įgyvendinti VDA misiją – ugdyti iškilius absolventus, darančius reikšmingą poveikį Lietuvos ir pasaulio visuomenei.
2016 m. VDA buvo vykdoma 51 (2015 m. – 52) tarptautiškai
akredituota studijų programa: 24 (2015 m. – 25) bakalauro ir vientisųjų
studijų programos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių fakultetuose,
22 (2015 m. – 23) magistrantūros programos Aukštųjų studijų Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos fakultetuose, 3 (2015 m. – 3) doktorantūros
programos Aukštųjų studijų fakultete (Vilniuje), vykdomos meno
aspirantūros išlyginamosios studijos ir laipsnio nesuteikiančios Pedagogikos studijos.
2016 m. gruodžio mėnesį VDA studijavo 1635 (2015 m. – 1700)
studentai. Dėl valstybės finansavimo mažinimo meno srities programoms VDA studentų skaičius mažėja, nors stojamuosiuose egzaminuose dalyvauja pakankamai daug stojančiųjų. Mokančių už studijas savo
lėšomis studentų skaičius nėra didelis ir kasmet mažėja. Dailės, dizaino,
fotografijos ir medijų meno norminė vienerių metų bakalauro studijų
kaina yra 3256 Eur (2015 m. – 3233), magistrantūros – 4250 Eur
(2015 m. – 4227), Architektūros norminė vienerių metų vientisųjų
studijų kaina 2248 Eur (2015 m. bakalauro studijų kaina – 2225,
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magistrantūros – 3219), Menotyros ir vadybos norminė vienerių metų
bakalauro studijų kaina – 1271 Eur (2015 m. – 1248), magistrantūros – 2265 Eur (2015 m. – 2242). Visų sričių doktorantūros norminė
vienerių metų kaina – 8250 Eur (2015 m. – 8227). Laipsnio nesuteikiančių studijų norminė vienerių metų studijų kaina – 1499 Eur
(2015 m. – 1483). Taigi aukšta meno studijų kaina, bendra ekonominė
situacija, nepakankamai palanki paskolų sistema ir sąlyginai mažėjantis
bendro ugdymo mokyklas baigusių ir į Lietuvos aukštąsias mokyklas
stojančiųjų skaičius sąlygoja savo lėšomis studijuojančių studentų
skaičiaus mažėjimą.
2016 m. bakalauro studijose studijavo 1210 studentų (2015 m. –
1244), iš kurių 857 (2015 m. – 880) – Vilniaus fakultete,
198 (2015 m. – 202) – Kauno fakultete, 98 (2015 m. – 108) –
Telšių f akultete, 57 (2015 m. – 54) – Klaipėdos fakultete.
Magistrantūroje studijavo 352 studentai (2015 m. – 372),
iš kurių 271 (2015 m. – 295) – Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje, 70 (2015 m. – 69) – Kauno fakultete, 11 (2015 m. – 8) – Klaipėdos fakultete.
Doktorantūros studijose studijavo 42 (2015 m. – 45) doktorantai.
Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 31 studentas.
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Studentų skaičius I pakopoje ir vientisose studijose 2012-2016 m.
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Studentų skaičius III pakopoje 2012-2016 m.
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2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Pagal finansavimo pobūdį bakalauro studijose studijavo 979 valstybės finansuojami studentai (2015 m. – 962), iš kurių 672 (2015 m. –
667) – Vilniuje, 174 (2015 m. – 168) – Kaune, 45 (2015 m. – 37) –
Klaipėdoje, 88 (2015 m. – 90) – Telšiuose. Taip pat 231 valstybės nefinansuojamas studentas (2015 m. – 282), iš kurių 185
(2015 m. – 213) – Vilniaus fakultete, 24 (2015 m. – 34) – Kauno fa
kultete, 12 (2015 m. – 17) – Klaipėdos fakultete, 10 (2015 m. – 18) –
Telšių fakultete.
Magistro studijose pagal finansavimo pobūdį studijavo 329 valstybės
finansuojami studentai (2015 m. – 345), iš kurių 249 (2015 m. – 268) –
Vilniuje, 69 (2015 m. – 69) – Kaune, 11 (2015 m. – 8) – Klaipėdoje.
Taip pat 23 valstybės nefinansuojami studentai (2015 m. – 27), iš kurių
22 (2015 m. – 27) studentai studijavo Vilniuje ir 1 Kaune.

Studentų skaičius geografiniuose VDA padaliniuose 2016 m.
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Laipsnio nesuteikiančios
studijos

Vilnius
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Pagal studijų kryptis bakalauro ir magistro studijų pakopose Dailės
ir dizaino kryptyse studijavo 1096 (2015 m. – 1093) studentai, Architektūros – 156 (2015 m. – 202), Fotografijos ir medijų meno – 110
(2015 m. – 107), Humanitarinių mokslų srities Menotyros kryptyje –
79 (2015 m. – 81), Socialinių mokslų srityje – 121 (2015 m. – 133).
2016 m. ir toliau buvo diegiamas pirmo VDA institucinio vertinimo
studijų kokybės tobulinimo planas, atsižvelgiant į Integruotos plėtros
strategijos (IPS) tikslus. Diegiami IPS įgyvendinimo ir stebėsenos
rodikliai.
Poinstitucinio vertinimo Studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklos
tobulinimo perspektyvos buvo aptariamos fakultetų tarybų posėdžiuose.
Savo ruožtu VDA Studijų kokybės stebėsenos grupė ir toliau dirbo
pagal numatytą veiklos planą. Deja, nes visi numatyti tikslai buvo pilnai
įgyvendinti. Nebuvo patikslinti Studijų ir mokymosi visą gyvenimą
Valdymo organų vaidmenys ir įsipareigojimai, nepakankamai apibrėžti
Studijų kokybės skyriaus atsakomybės ir įgaliojimai, nepakankamai
nuosekliai neplėtojamas kiekybinių ir kokybinių rodiklių, kuriais
grindžiamas strateginis procesas, naudojimas.
2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo patvirtinta
nauja Mokslo ir studijų įstatymo redakcija, kurioje panaikinama tikslinio finansavimo galimybė menų programoms, bet numatyta galimybė
skirti valstybės finansavimą menų studijoms pagal studijų programas
arba specializacijas (77 str. 4 dalis)
Nuo 2008 m. įsigaliojusi bendrojo priėmimo pagal studijų sritis
ir krypčių grupes tvarka įgalino organizuoti stojamuosius specialybės
egzaminus ne į konkrečią AM studijų programą, o pagal LAMA BPO
valdybos teikiamą ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
tvirtinamą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės
sudarymo tvarkos aprašą, kur 12 skyriuje nurodoma, kad Aukštosios
mokyklos, vykdančios menų studijų srities studijų programas, studentų
priėmimo taisyklėse nustatytus stojamuosius egzaminus turi vykdyti
bendrai.
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Dėl riboto valstybės finansuojamų vietų menų programoms skaičiaus ir jų pasiskirstymo taikant geriausiųjų eilės principą, susidarydavo
itin nepalankios studentų skaičiaus disproporcijos – kai kurios labai
reikalingos menų programos likdavo be valstybės finansuojamų vietų,
jos būdavo kompensuojamos tikslinio finansavimo vietomis. Bendrojo
priėmimo tvarka neužtikrino geriausiųjų jaunuolių atrankos. Tokiomis
sąlygomis susidarė grėsmingi veiklos kokybės trikdžiai, nepriklausantys
nuo aukštųjų mokyklų. Išsakytos daugkartines tarptautinių ekspertų
pastabos: „Vertinimo komisija mano, kad nacionalinė priėmimo sistema yra
neefektyvi ir neatitinka būsimų studentų ir meno programų poreikių universitetiniame lygyje. Ši programa nesuteikia vienodų galimybių visiems potencialiems kandidatams ir smarkiai varžo programos vystymą nacionaliniame
ir tarptautiniame lygmenyje“ ir suformuluotos rekomendacijos keisti
Stojamųjų egzaminų į VDA tvarką.
2016 m. Seimo patvirtinti MSĮ pakeitimai, tikėtina, pašalins bendrojo priėmimo tvarkos taikymo menų programoms trūkumus. Įsigaliojus
naujoms MSĮ nuostatoms, būtina atsižvelgti į neigiamą patirtį ir šalinti
dirbtinai sudarytas grėsmes menų studijų kokybei Lietuvoje.
VDA Senate ir/ar Rektorate priimti šie studijų procesą ir kokybę
tiesiogiai įtakojantys dokumentai:
Studijų programos keitimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Rektorato
posėdyje 2016 sausio 26 d. Protokolo Nr. R-001
Vilniaus dailės akademijos intelektinė nuosavybės valdymo
nuostatai. Patvirtinta Senato posėdyje 2016 gegužės 25 d. Protokolo
Nr. S-2016-5e nutarimas Nr. S-2016-5e/23
Vilniaus dailės akademijos mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo planas 2016-2020 m. Patvirtinta Senato posėdyje 2016 balandžio 20 d. Protokolo Nr. S-2016-3 nutarimas Nr. S-2016-3/13
VDA Katedros darbuotojų bazinio darbo atlygio apskaičiavimo
priemonė – Katedros dėstytojo bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas metodika, VDA darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo nuostatai.
Siekiant studijų kokybės, toliau diskutuojama apie Studentų grįž
tamojo ryšio sistemą visoje VDA. Fakulteto tarybose, dalyvaujant
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Studentų atstovybės nariams, analizuojami formalaus grįžtamojo ryšio
apklausų rezultatai, aptariami studijų ir vertinimo metodai, studijų
aplinka, studijų kokybės ir kultūros klausimai.
Vyksta keitimasis gerąja profesine praktika, analizuojamos meno
mokyklų raidos tendencijos, renkami duomenys, kad būtų galima
pagerinti VDA studijų programų kokybę.
Katedros skatinamos naudoti institucijos patvirtintus kokybės
rodiklius, skirtus stebėti ir gerinti studijų programų lygį ir standartus
visoje VDA.
Toliau siekiama apsibrėžti ir patikslinti santykius tarp studentų
sąjungos, akademinių grupių atstovų ir studentų atstovų Senate.
Įgyvendinama formalioji sistema, skirta keistis gerąja patirtimi
visoje VDA.
Atnaujinama personalo ugdymo programa, kad darbuotojai galėtų
įgyvendinti savo profesinius siekius ir efektyviai dirbti kaitos sąlygomis.
Plėtojami tarptautiniai susitarimai su įvairiomis institucijomis
partnerėmis, atsižvelgiant į studentų norą išplėsti tarptautinių mainų
vietų pasirinkimą.
Plėtojama parama tarptautiniams studentams, tobulinant jų kuravimą.
VDA Studijų kokybės stebėsenos grupė, bendradarbiaudama su
Senato studijų komitetu paruošė ir patvirtino Senate šiuos dokumentus:
Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos pirmos pakopos studijas
taisykles 2016 m.;
Priėmimo į antrosios pakopos studijas taisykles 2016 m.;
Priėmimo doktorantūrą taisykles 2016 m.;
Priėmimo į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas taisykles
2016 m.;
Patobulinta VDA dėstytojų ir specialistų praktiniam studentų
mokymui metinės ataskaitos/savianalizės, Kamieninių ir Šakinių
padalinių metinės ataskaitos/savianalizės forma;
Atnaujintas leidinys „Studento atmintinė“;
2016 m. Studijų mugėms naujai paruoštas informatyvus studijų
programų aprašų rinkinys.
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Deja, 2016 m. nepavyko parengti ir patvirtinti Senate VDA I pakopos studijų baigiamojo darbo rengimo, įforminimo, gynimo organizavimo, vertinimo tvarkos aprašo.
Studijų kokybės stebėsenos grupės nariai nuolat konsultavo Studijų
programų komitetų atstovus rašant Studijų programų aprašus, studijų
programų savianalizės rašymo ir studijų kokybės klausimais.
VDA Studijų kokybės stebėsenos grupės parengta metinės ataskaitos/savianalizės forma buvo tobulinama atsižvelgiant į poreikį rinkti
ir analizuoti studijų ir mokymosi visą gyvenimą rezultatus ir pokyčius.
Dėstytojų savianalizės formose fiksuojami kiekybiniai duomenys, leidžia
stebėti ir vertinti dėstymo, metodinio darbo, meninės veiklos (įskaitant
studentų kūrybos pasiekimus), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, dalyvavimo VDA, Lietuvos ir tarptautinių projektų darbo grupėse,
dalyvavimo dokumentų rengimo grupėse, kvalifikacijos tobulinimo, kitų
profesinių veiklų rodiklius. Šiais metais kamieninių padalinių ataskaitos
buvo papildytos grįžtamojo ryšio rodikliais. Dėstytojų ir padalinių
savianalizėse pateikiamas ir kokybinis veiklos įvertinimas, įvardinamos
stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės.
Gruodžio 31 d. duomenimis VDA Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Telšių ir Vilniaus Aukštųjų studijų fakultetuose studijavo 1635 studentai
(2015 – 1700 studentai), jų tarpe – 1210 bakalaurai (2015 –1244 bakalaurai), 352 magistrantai (2015 – 372 magistrantai), 31 pedagogas –
laipsnio nesuteikiančiose studijose (2015 – 39 pedagogai) ir 42 doktorantai (2015 m. – 45).
Nuo 2016 m. galima lyginti VDA veiklos pokyčius 2014/2015/
2016 m. pagal dėstytojų, šakinių ir kamieninių padalinių pateiktas
ataskaitas. Šiuo metu VDA informacinėje studijų sistemoje patalpinti
1985/2012/1731 (A.01) dėstomų dalykų aprašai, 403/307/272 (B.01)
iš jų šiais metais buvo patobulinti. Naujai parengtos 341/301/178
(B.02) studijų priemonės ir 4/7/0 (B.03) nuotolinių studijų dalykai.
VDA dėstytojai suorganizavo 111/250/407 (B.04) studentų kūrybą
plėtojančius ir pristatančius renginius Lietuvoje ir užsienyje (simpoziumus, plenerus, konkursus, muges). Įvyko 1522/1432/1516 (C.01)
dėstytojų kūrybinės veiklos pristatymai. 135/140/139 (C.02) dėstytojai
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dirbo meno veiklos ekspertų grupėse. Užfiksuoti 371/231/257 (C.03)
studentų meninės ir mokslinės veiklos pasiekimai. Parašyta ir publikuota 13/82/65 (D.1 + D.2) mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių
sintetinių mokslo darbų. 32/43/22 (D.3 + D.4) mokslo straipsniai,
knygų skyriai išspausdinti recenzuojamuose leidiniuose. 27/3/12 (D.5)
straipsniai publikuoti su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose. Atliktos
8/2/0 (D.6) mokslo šaltinių publikacijos. Įvykdyti 34/4/8 (D.7) socialinės, kultūrinės plėtros projektai. Atlikti 22/22/34 (D.01 + D.02)
taikomieji ir užsakomieji tyrimai. Skaityti 159/198/154 (D.03) pranešimai konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Fiksuoti 213/348/360 (D.04)
dėstytojų dalyvavimai radijo ir televizijos laidose, populiarinant meną
ir mokslą. Atliktos 76/90/82 (D.05) konsultacijos socialiniams partneriams ir 97/169/45 (D.06) studentams ne studijų proceso rėmuose.
Dėstytojai dalyvavo 170/183/155 (E.01 + E.02 + E.03) profesinės
veiklos projektuose. 451/378/320 (F.01) dėstytojų tobulino savo profesinę kvalifikaciją. Įvyko 43/59/47 (F.02) stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.
305/385/366 (G.01) dėstytojai dalyvavo įvairiose profesinės veiklos
komisijose, darbo grupėse, komitetuose, tarybose. Organizuoti
306/294/254 (G.02) profesiniai renginiai (parodos, plenerai, konkursai,
simpoziumai, mugės, ekspozicijos, koncertai, šou, susitikimai, šventiniai
renginiai, festivaliai, ekskursijos, kt.). 296/325/339 (G.04) dėstytojai yra
tarptautinių ir Lietuvos asociacijų ir sąjungų nariai. Įvyko 251/227/178
(G.05) bendradarbiavimo su mokslo ir švietimo institucijomis, regio
ninėmis valdymo struktūromis, socialinių partnerių organizacijomis
ir darbdaviais projektai. Atlikta 15/3/4 (G.06) nacionalinių ir tarptautinių meno ir mokslo renginių ekspertavimų. 12/29/27 (G.07) akademinio personalo narių profesinė veikla buvo įvertinta aukščiausiais apdovanojimais
Priimti IPS rodikliai yra nuolat aptariami ir tobulinami, atsižvelgiant
į pagrindinis strateginius tikslus. Rodikliai ir jų indikatoriai yra atramos
taškai analizuojant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą. 2016 m.
VDA padaliniuose toliau sistemiškai renkami visų IPS rodiklių duomenys įtraukiant grįžtamojo ryšio sistemos rezultatus.
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2.2. Stojamieji egzaminai
2016 m. VDA skelbė priėmimą į bakalauro (22 programos), vientisųjų studijų (1 programa), magistro (22 programos), doktorantūros
(3 programos, vykdomos ir meno aspirantūros išlyginamosios studijos)
ir laipsnio nesuteikiančias (1 programa) studijas.
Iš viso į bakalauro studijas įstojo 296 studentai: 181 valstybės
finansuojami, 62 valstybės nefinansuojami, 53 gavę tikslinio finansavimo vietas.
Į magistro studijas buvo priimta 130 studentų: 114 valstybės
finansuojami, 16 valstybės nefinansuojami.
Doktorantūra pasipildė 11 studentų: meno doktorantai – 5 valstybės
finansuojami ir 4 valstybės nefinansuojami, taip pat 2 valstybės finansuojami menotyros doktorantai.
Į laipsnio nesuteikiančias pedagogikos studijas iš viso buvo priimta
12 studentų, iš jų – 10 valstybės finansuojami ir 2 – valstybės nefinansuojami.
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Priimtųjų į aukštąsias mokyklas skaičiaus raida 2010–2016 m.
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Bendrojo priėmimo į universitetus rezultatai (vf+st+tf)
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Priimtųjų vidutinis konkursinis balas pagal GE (geriausiųjų eilė) tvarką
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Pirmoji pakopa (bakalauro studijos)
Analizuojant VDA pirmosios pakopos stojamųjų egzaminų eigą
ir rezultatus, verta priminti bendrą stojamųjų egzaminų, vykdomų
per LAMA BPO situaciją Lietuvoje. 2016 m. buvo vykdomas bendrasis priėmimas į 43 Lietuvos aukštąsias mokyklas (20 universitetus
ir 23 kolegijas).
2016 m. (LAMA BPO) buvo pateiktas 30931 prašymas (2015 m.
32568). 60 proc. stojančiųjų (2015 m. 60,2 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 2016 m. 40 proc. (2015 m.
39,8 proc.) – kolegijas. Iš pakviestųjų studijuoti 2016 m. universitetuose
13294 sutartis sudarė 13154 asmenys (2015 m. – 14482). 2016 m.
valstybė skyrė 592 tikslinio finansavimo vietas (2015 m. – 518).
Bendrų Aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamų vietų palyginimo
duomenys pagal sritis pateikti 4 lentelėje prieduose.
2016 metų abiturientai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas
vietas universitetuose, privalėjo išlaikyti valstybinį lietuvių kalbos
ir literatūros brandos egzaminą. Užsienio kalbos egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu buvo privalomas visiems, pretenduojantiems į valstybės
finansuojamas studijų vietas universitetuose.
2016 m. stojimas buvo vykdomas dviem etapais. Taip pat kaip ir
2015 m. buvo taikoma dešimtbalė konkursinio balo skalė, pagal kurią
buvo galima balus lyginti su brandos egzaminų įvertinimais ir mokykliniais pažymiais, palengvino kitose šalyse įgyto išsilavinimo rezultatų
pervedimo procedūrą, suteikė aiškesnį stojančiųjų pasirengimo vaizdą.
Stojamieji ir priėmimas į VDA bakalauro ir vientisąsias studijų programas
Jau aštuntus metus vykdomi stojamieji egzaminai pagal Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos
aprašą, kuris netinka meno srities talentingiausių studentų atrankai.
Pastangos pakeisti stojamųjų egzaminų tvarką davė rezultatus ir š. m.
birželio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos Mokslo ir Studijų įstatymo
Nr. XI-242 pakeitimo Įstatymas Nr. XII-2534 atvėrė galimybes skirti
valstybės finansavimą menų studijoms pagal studijų programas arba
specializacijas (77 str. 4 dalis)
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Tai – kelis metus trukusio aktyvaus VDA atstovų dalyvavimo ŠMM
darbo grupėse rezultatas, kuomet buvo teikiami siūlymai dėl stojamųjų
egzaminų į meno srities programas sistemos pakeitimus. ŠMM buvo
pateikta tarptautinių ekspertų, vertinusių meno srities programas ir
meno institucijas, išvados, kuriose yra neigiamai atsiliepiama apie
bendrą priėmimo tvarką pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programas
baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą. Deja, naujame MSĮ nebuvo
pateisinti lūkesčiai sietini naujai diegiamomis sutartimis tarp Aukštųjų
mokyklų ir ŠMM, kuriomis būtų galima įteisinti skirtingas AM finansavimo ir atrankos į skirtingo pobūdžio studijų programas tvarkas. Nuo
2008 m. vienas iš priimtiniausių būdų atsirinkti gabiausius studentus
vykdavo pasinaudojus tikslinio finansavimo tvarka. Naujame MSĮ
tikslinio finansavimo galimybės neliko, todėl laukiami nauji pokyčiai,
kuriuos formalizuos poįstatyminiai dokumentai. 2016 m. VDA gavo 53
tikslinio valstybės finansavimo vietas (2015 m. – 61 tfin).
Tikslinio finansavimo vietos suteikiamos atsižvelgiant į AM paraiškas ir valstybės užsakymo pagrindimą. Tačiau kaip taisyklė paraiškos
tenkinamos dalinai, atsižvelgiant į metinius vyriausybės programos prioritetus, tačiau tikslinio finansavimo dinamika ir pokyčiai būdavo
neaiškūs. Tikslinio finansavimo pagalba būdavo bandoma išspręsti
netinkamos stojamųjų egzaminų sistemos spragas.
Analizuojant ir vertinant tikslinį finansavimą, verta prisiminti jo
dinamiką nuo 2012 m.:
2012 m. – 30 tikslinio finansavimo vietų
2013 m. – 57 tikslinio finansavimo vietų
2014 m. – 48 tikslinio finansavimo vietos
2015 m. - 61 tikslinio finansavimo vietos
2016 m. - 53 tikslinio finansavimo vietos
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Tikslinio finansavimo dinamika 2012–2016 m.
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Vilniaus dailės akademija 2016 m. vykdė priėmimą į 22 bakalauro
studijų programas dailės, dizaino, architektūros, menų studijų, fotografijos ir medijų meno, menotyros ir kultūros vadybos kryptyse. Konkurencija į VDA yra nemaža, šiuo metu pagal devynis prioritetus, norą
studijuoti VDA programose pareiškė daugiau nei 1000 studentų. Pirmu
prioritetu yra pareikšti 350 pageidavimų. Tai rodo, kad studijos VDA yra
pageidaujamos ir populiarios. To prielaidos – nuolat atnaujinamos,
tarptautiškai akredituotos, konkurencingos programos, kvalifikuoti
dėstytojai – pripažinti menininkai ir mokslininkai ir nuolat atnaujinama
studijų ir kūrybinių laboratorijų aplinka. VDA yra išsiplėtojusi per
4 Lietuvos miestus. Turime padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
ir Telšiuose. Taip pat sėkmingai vykdomos meninės ir kūrybinių industrijų veiklos VDA praktikų bazėse – Nidos meno kolonijoje, Panemunės
pilyje, Mizarų komplekse.
Šiais metais populiariausios ir didžiausio stojančiųjų pasirinkimo
sulaukusios VDA studijų programos:
• Grafinis dizainas;
• Grafika;
• Kostiumo dizainas;
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• Interjero dizainas;
• Fotografija ir medijos menas;
• Taikomoji grafika.
Taip pat nemažas susidomėjimas kultūros paveldo ir taikomosios
dailės programomis.
Šių metų naujovė – vientisųjų studijų penkerių metų trukmės nauja
urbanistinės architektūros studijų programa (kodas 601K10002),
pradedama vykdyti VDA Klaipėdos fakultete. Taip pat nauja vientisųjų
studijų architektūros studijų programa (kodas 601K10001) nuo 2016 m.
vykdoma Vilniuje ir Kaune.
2016 m. daug jaunuolių aktyviai domėjosi stojamaisiais egzaminais
į pradėtas vykdyti naujas vientisųjų studijų architektūros programas.
Šiuo atveju konkursinį stojamąjį balas sudaromas iš šių brandos atestato
dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, trečio pasirinkto iš brandos
atestato dalyko. Stojant į architektūros krypties studijų programas
konkursinį balą sudaro: stojamojo egzamino perskaičiuoto įvertinimo,
padauginto iš svertinio koeficiento 0,5, matematikos brandos egzamino
arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais,
brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo,
padauginto iš svertinio koeficiento 0,1, lietuvių k. ir literatūros brandos
egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento
0,2, sandaugų suma. Taip pat pretenduojant į valstybės finansuojamą
vietą, privalomas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis. Deja, nors VDA tinklalapyje
buvo aktyviai viešinama naujos Urbanistinės architektūros ir Architektūros programos, į jas įstojo tik 4 studentai (Vilniaus fakultete).
Naujovė stojantiems į Menų studijų programas – papildomi balai
skiriami, vadovaujantis Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašu: Asmenims, stojantiems į menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų
krypčių studijų programas ir laimėjusiems prizines vietas Tarptautinėje
dailės olimpiadoje, Respublikinėje dailės olimpiadoje, Respublikiniame
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vizualiųjų menų konkurse „Čiurlionio takais“ pridedama: už I vietą –
2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą, taip pat laimėjusiems prizines vietas šalies olimpiadose ir konkursuose pridedama:
už I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5.
2016 m. į visas VDA studijų programas egzaminas buvo organizuojamas ir laikomas skirtingomis dienomis. Šitaip stojantiesiems buvo
sudaromos plačios galimybės egzaminų sesijos metu laikyti egzaminą
į visas norimas studijų programas.
Interviu su žiniasklaidos atstovais ne kartą buvo pabrėžiama, kad
į VDA skatinami stoti tie, kurie svajoja tapti kūrybiškais šiuolaikinės visuomenės vizionieriais. VDA yra Mokykla, kurioje siekiama išugdyti atsakingą, savarankišką, kūrybišką, kritiškai mąstančią ir drąsią asmenybę.
Deja, 2016 m. ir toliau buvo juntama dirbtinė konkurencija su kitų
AM menų programomis, kurių atsiradimą paskatino 2008 m. aukštojo
mokslo finansavimo reforma. Grėsmę studijų kokybei kelia naujų meno
programų atsiradimas nespecializuotuose universitetuose. Vidinė
konkurencija mažoje šalyje skatina ne teigiamus pokyčius, bet susipriešinimą tarp aukštųjų mokyklų bei nekokybiškas studijas. Tuo pačiu
neplaningai eikvodami resursus, tampame mažiau konkurencingi
tarptautinėje arenoje. Ši problema turėtų būti ryžtingai sprendžiama
tiek aukštųjų mokyklų, tiek Studijų kokybės vertinimo centro, tiek
ir Švietimo ir mokslo ministerijos lygiuose.
Priėmimo skaičiai (balai) pagal programas pateikti 5 lentelėje prieduose.
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Antroji pakopa (magistro studijos)
2016 m. gruodžio mėnesį VDA magistrantūroje studijavo 345 magistrai. Magistro studijos yra finansuojamos atsižvelgiant į AM mokslo
ir meno rezultatus ir I pakopos absolventų skaičių. 2016 m. VDA gavo
114 vietas (2015 m. – 141). Konkursas į VDA magistrantūrą vyko
vadovaujantis Senate patvirtinta 2016 m. Priėmimo į VDA antros
pakopos studijas tvarka. Konkursinio balo sandara ir atrankos kriterijai
suformuojami atsižvelgiant į studijų krypties specifiką. Stojant į Dailės
istorijos ir teorijos programą stojamąjį balą sudaro užsienio kalbos egzamino, bakalauro studijų baigiamojo darbo, motyvacinio laiško ir stojamojo pokalbio įvertinimai. Stojant į Kultūros vadybos ir politikos
programą – stojamojo pokalbio, bakalauro baigiamojo darbo, bakalauro
studijų užsienio kalbos pažymiai ir bakalauro studijų svertinis pažymių
vidurkis. Stojant į Dizaino vadybą – stojamojo pokalbio, bakalauro studijų užsienio kalbos, bakalauro studijų baigiamojo darbo pažymiai ir
bakalauro studijų programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis.
Stojant į dailės, dizaino, fotografijos ir medijų meno programas - bakalauro studijų baigiamojo darbo, stojančiojo kūrybinių darbų peržiūros,
magistrantūros tezių ir stojamojo pokalbio pažymiai ir bakalauro studijų
programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis. Mažėjantis stojančiųjų į Architektūros magistro studijas skaičius, grėsminga konkurencija su kitose mokyklose vykdomomis architektūros studijų programomis paskatino supaprastinti stojamąjį egzaminą. Stojant Architektūros
magistrantūros programą konkursinį balą sudarė bakalauro studijų
baigiamojo darbo pažymys ir bakalauro studijų programos 4 studijų
metų svertinis pažymių vidurkis (atsisakyta magistrantūros tezių
ir stojamojo pokalbio). Antrus metus taikant šią stojamųjų egzaminų
į Architektūros magistrantūrą tvarką, išaugo stojančiųjų skaičius.
Drastiškai sumažinus valstybės finansavimą VDA magistro studijoms
(2015 m. – 141 vieta, 2016 m. – 114 vietų) buvo kreiptasi į ŠMM
Dėl priėmimo į antrosios pakopos valstybės finansuojamas studijų
vietas 2016 metais. VDA reaguodama į Švietimo ir mokslo ministerijos
2016-03-24 raštą Nr. SR-1254 „Dėl studentų priėmimo į antros
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pakopos, doktorantūros ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogines)
studijas 2016 metams“ nesutiko su finansavimo mažinimo politika,
argumentuodama, kad meno srities studijų finansavimo mažinimas
labai apsunkintų Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki
ir kūrybinga visuomenė“ programos įgyvendinimui, neatitiktų Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. XI-2015 (Žin., 2012,
Nr. 61-3050) strateginių tikslų kurti sumanią visuomenę ir sumanią
ekonomiką. Tą patį galima pasakyti ir apie kilsiančias kliūtis kitų
respublikinių programinių tikslų įgyvendinimui, pvz., Nacionalinės
pažangos programos horizontaliojo prioriteto „kultūra“ tarpinstituciniam veiklos planui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269, Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio
30 d. nutarimu Nr. XI-977 (Žin., 2010, Nr. 80-4152) nuostatai Nr. 4
,,didinti Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių
industrijų konkurencingumą“, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos prioritetinių priemonių plano, patvirtinto 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 228 (Žin., 2013, Nr. 29-146)
nuostatai Nr. 149 ,,Dalyvauti pasirengimo panaudoti Europos Sąjungos
2014–2020 metų struktūrinę paramą veikloje – sudaryti sąlygas adekvačiai ir laiku finansuoti kultūros sektorių, užtikrinti, kad būtų įgyvendintos ex-ante sąlygos nacionaliniu lygiu“, bei Lietuvos pažangos strategijai
,,Lietuva 2030“ deklaruojančiai atvirumo, kūrybingumo ir atsakomybės
vertybes. Ši strategija parengta atsižvelgiant į 2014–2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430).
Deja, po kreipimosi į ŠMM buvo gautas neigiamas atsakymas
motyvuojant, kad finansavimo sumažinimą magistro studijoms tiesiogiai
įtakojo dėstytojų mokslo/meno rezultatų, kuriuos vertina Lietuvos
mokslo taryba, sumažėjimas. Akivaizdu, kad toks finansavimo modelis
neužtikrina magistro studijų nuoseklumo.
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2016 m. konkurse į magistro studijas dalyvavo 180 stojančiųjų
(2015 m. – 194). Stojančiųjų tarpe vyravo VDA bakalauro studijų
absolventai. Daugiausiai kitų mokyklų absolventai stojo į Kultūros
vadybos ir politikos (26 stojantieji iš VU, VGTU, VDU, LEU, KTU,
LMTA, VK, VTDK ir ne LT AM). Į magistro studijas įstojo 114 vf
ir 16 vnf . Dėl skirtingo stojamojo balo sandaros stojamųjų rezultatus
galime lyginti krypčių arba programų grupėse. Pvz., Dailės kryptyje
aukščiausiu balu (39,92) įstojo į Monumentaliosios dailės (freska-
mozaika) magistrantūros programą, mažiausiu (28,32) – į Skulptūros
programą. Dizaino kryptyje aukščiausiu balu (39,61) įstojo į Dizaino
programą (Vilniuje), mažiausiu balu (32,8) – į Dizaino programą
(Vilniuje). Įstojusių į Dailės istorijos ir teorijos programą aukščiausias
balas buvo 30, mažiausias – 26. Įstojusių į Fotografijos ir medijos
meno programą aukščiausias balas buvo 38,14, mažiausias – 29,8.
Į Architektūros krypties programas aukščiausias balas buvo 18,96,
mažiausias – 16,54.
Mažėjantis konkursas į VDA magistro studijas skatina pergalvoti
Aukštųjų studijų fakulteto studijų programų turinį, studijų metodus,
studentų atrankos tvarką. Gausus magistrantūros nutraukimas įgalina
spręsti studijuojančių lūkesčių neatitikimo priežastis. Dauguma meno
srities studentų nutraukia studijas dėl nepakankamų gebėjimų parašyti
magistrantūros baigiamojo darbo teorinę dalį. Tai skatina daryti išvadą,
kad bakalauro studijose studentams nebuvo suteikta pakankamai akademinio ir kūrybinio rašymo žinių ir įgūdžių. Taip pat verta pergalvoti
praktinių ir teorinių pasirenkamųjų dalykų santykį, ieškoti priežasčių,
kodėl pasirenkamieji teoriniai dalykai studentų tarpe tapo nepopuliarūs.
Taip pat numatoma aktyvinti bendradarbiavimą su kolegijomis, kurių
studentai galėtų sėkmingai studijuoti VDA magistrantūroje po papildomų išlyginamųjų studijų.
Priėmimo į II pakopos studijas pagal programas duomenys pateikti 6 lentelėje
prieduose.
Studentų, kurie keitė studijų programas meno studijų srityse, skaičius pateiktas
7 lentelėje prieduose.
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Trečioji pakopa (doktorantūra)
VDA Doktorantūros skyriuje 2016 m. buvo sėkmingai apginti penki
meno doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir keturios
humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacijos.
2016 m. rugsėjo mėnesį buvo priimti 9 doktorantai į valstybės
finansuojamas vietas: 4 į menotyros kryptį (iš jų du į LKTI), 3 į dailės
kryptį ir 2 į dizaino; 2 doktorantai priimti į mokamas vietas: po vieną
į dailės ir dizaino krypčių meno doktorantūros ištęstines studijas,
skirtas meno licenciatams.
Svarbiausiosios menotyros ir meno doktorantų veiklos kryptys
pateiktos 15 lentelėje prieduose.
2016 m. Lietuvos mokslo tarybos skelbtame papildomų doktorantūros vietų konkurse buvo laimėtos dvi vietos į dailės krypties meno doktorantūros studijas, į kurias rugsėjo mėn. buvo priimti du doktorantai.
2016 m. aktyviai vyko nuo 2015 m. sausio mėnesio VDA kartu su
kitais šešiais Europos universitetais pradėtas vykdyti tarptautinis tarp
disciplininis doktorantūros studijų projektas ArcInTex ETN finansuojamas iš Europos komisijos Marie Skłodowska-Curie fondo (programa
„Horizontas 2020“). Pagal jį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. į dizaino krypties meno doktorantūros nuolatines studijas buvo priimtos dvi doktorantės: Justė Pečiulytė ir Sara Katarina Elisabet Lundberg. Tarptautinės
doktorantūros projekte dalyvauja šios institucijos: universitetai – University of Borås (Švedija, pagrindinis koordinatorius), Heriot-Wattt
University (Jungtinė Karalystė), Royal College of Art (Jungtinė Karalystė), Technische Universiteit Eindhoven (Nyderlandai), Universität der
Künste Berlin (Vokietija), Vilnius dailės akademija (Lietuva); įmonės –
Audėjas UAB (Lietuva), Haworth Tompkins London (Jungtinė Karalystė), Heattherwick Studio London (Jungtinė Karalystė) AB Ludvig
Svensson (Švedija), Philips Electronics Nederland B.V. (Nyderlandai).
2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn. pagal vykdomo tarptautinio projekto ArcInTex ETN programą į Vilniaus dailės akademiją keturių mėnesių komandiruotei atvyko penki doktorantai: Daniel Suarez (Universität
der Künste, Berlin), Iva Rešetar (Universität der Künste, Berlin),

52

Marina Castán (Royal College of Art, London), Jyoti Kapur (University
of Borås), Bastian Beyer (Royal College of Art, London). Komandiruotės metu pasiekti rezultatai buvo pristatyti VDA galerijoje „Akademija“
surengtoje parodoje „Wolpertinger! What they do in collaboration?“
(2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 d.).
ArcInTex ETN tarptautinių doktorantūros studijų tikslas – apjungiant architektūrą, tekstilę ir interaktyvų dizainą, stiprinti naujų formų
tvaraus gyvenimo būdo pamatus, sukurti naują mokslinių ir meninių
tyrimų bendruomenę, kuri praktikoje galėtų suvienyti akademinio bei
verslo sektorių interesus ir toliau sėkmingai plėtotų dizaino vystymąsi
Europoje.
2016 m. balandžio 28 – gegužės 21 d. VDA ekspozicijų salėse
„Titanikas“ įvyko meno doktorantų kūrybos paroda „Atviros studijos“.
Parodos kontekste gegužės 3–4 d. surengti tretieji meno doktorantų
skaitymai, išleistos pranešimų tezės.
2016 m. toliau tęsiamas viešųjų paskaitų–diskusijų su žymiais
menininkais ciklas. Paskaitas skaitė: Travis Jeppesen, Andra Orn and
Kadri Uus, Algis Mickūnas, Marina Vishmidt, Tomas Čiučelis.
Studentų skaičius pagal programas visose pakopose pateiktas 8 lentelėje prieduose.
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Laipsnio nesuteikiančios studijos
2016 m. į VDA Pedagogines studijas įstojo 10 valstybės finansuojamų ir 2 valstybės nefinansuojami studentai (stojamuosiuose egzaminuose dalyvavo 16 stojančiųjų), konkursinio stojimo aukščiausias balas
buvo 9,54, žemiausias balas – 7,32. Paskutiniais metais stojančiųjų į
Pedagogikos programą skaičius nekinta, programa stojančiųjų tarpe yra
populiari, o baigusių gerai vertinama. Programoje dirba geriausi
Lietuvos dailės ir edukologijos specialistai. Pastebima, kad mažėja
studentų, galinčių studijuoti savo lėšomis.

Laipsnio nesuteikiančių studijų studentų dinamika 2012–2016 m.
50
43

45

45
39

40
35

31

30
25
20

17

15
10
5
0
2012/2013

2013/2014

2014/2015
Mokslo metai

54

2015/2016

2016/2017

2.3. Studijų tarptautiškumas
			
Tarptautinių ryšių skyrius skleidžia informaciją akademijos bendruomenei apie galimybes studijuoti, atlikti praktiką, dėstyti bei stažuotis užsienyje, rasti partnerius tarptautiniam akademiniam bendradarbiavimui, koordinuoja VDA dalyvavimą akademinių mainų programose
(Erasmus+, Nordplus, valstybinės stipendijos), skirtose aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo
skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui
tarpusavyje ir su verslo įmonėmis.
Studentų ir dėstytojų judumas
Šiuo metu VDA turi pasirašiusi 160 tarpinstitucines sutartis
su Europos aukštosiomis dailės, dizaino ir architektūros mokyklomis
Erasmus+ programos finansuojamoms veikloms vykdyti.
2016 m. studijoms užsienyje pagal Erasmus + programą užsienyje
studijavo 49 VDA studentai, 18 VDA studentų išvyko Erasmus praktikai
bendram 35 mėnesių laikotarpiui.
2014 m. startavusi Erasmus + programa atvėrė galimybės aukštųjų
mokyklų absolventams išvykti Erasmus + praktikai per pirmus metus
po studijų baigimo. 2016 m. šia galimybe pasinaudojo 9 VDA bakalauro
ir magistro studijų absolventai (2015 m. jų buvo 12, 2014 m.- 4)
Per tą patį 2016 m. laikotarpį VDA pagal Erasmus + programą
studijavo 55 užsienio studentai.
2016 m. per Erasmus+ programą 41 VDA darbuotojai dėstė,
stažavosi užsienio aukštosiose dailės ir dizaino mokyklose bei įmonėse,
buvo išvykę į konferencijas ar tarptautinius mokyklų tinklų susitikimus.
16 dėstytojų buvo atvykę dėstyti ar mokymams į VDA pagal Erasmus+ programą.
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Išvykstančio personalo judumas
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Akademiniai mainai pagal Nordplus programą
2016 m. su Nordplus stipendijomis Šiaurės ir Baltijos šalyse studijavo
13 VDA studentų, Nordplus praktiką atliko 4 VDA studentai, KUNO
„express“ kursuose (trumpalaikis mobilumas) Šiaurės ir Baltijos aukštosiose dailės mokyklose dalyvavo 7 VDA studentai, 15 užsienio studentų buvo atvykę į KUNO ar Cirrus “express” kursus organizuotus VDA.
12 VDA dėstytojų buvo išvykę dėstyti/stažuotis ir 15 buvo atvykę
į VDA pagal Nordplus programą.
Personalo mobilumas pateiktas 9 lentelėje prieduose.

2 VDA studentai studijavo Kinijoje ir Čekijos Respublikoje laimėję
valstybines stipendijas.
Iš viso per 2016 m. 86 (64 studijoms ir 22 praktikai) studentų,
9 VDA absolventų bei 53 VDA darbuotojų dalyvavo akademiniame
ilgalaikiame mobilume.
Studentų mobilumas pateiktas 10 lentelėje prieduose.

Tarpininkaujant Tarptautinių ryšių skyriui 2016 m. į BA nuolatines
studijas buvo priimti 2 studentai iš Turkijos ir Norvegijos ir 7 studentai
iš Graikijos (1), Japonijos (1), Ukrainos (2) ir Baltarusijos (3) į MA
nuolatines studijas. 2 iš jų laimėjo LR paramą stipendijai ir išmokai
visai MA studijų VDA kainai padengti.
Per Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) vykdomą „Paramos
užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose“ programą buvo gautas finansavimas 8 kviestinių dėstytojų
ir/ar pasaulinio lygio menininkų vizitams VDA. 7 iš jų - Malcom Innes
(Jungtinė Karalystė), Martin Gredler (Austrija), Richard Noyce (Jungtinė Karalystė), Jan Kubasiewicz (JAV), Tomas Ivaškevičius (Švedija),
Daniel Kohler (Austrija), Olivija Douris (Italija) vedė paskaitas, kūrybines dirbtuves pagal VDA vykdomas studijų programas Vilniaus ir
Kauno fakultetuose.
Užsieniečių dėstytojų vizitams įgyvendinimui buvo panaudota
ŠMPF skirta 17190 Eur parama ir 7414 Eur VDA nuosavų lėšų.
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Tinklai ir asociacijos, kuriose dalyvavo VDA:
• ELIA – Europos meno institucijų lyga;
• CUMULUS – tarptautinis dizaino ir dailės aukštųjų mokyklų tinklas
• KUNO – Šiaurės ir Baltijos šalių dailės akademijų tinklas
• Cirrus – Šiaurės ir Baltijos šalių dailės ir dizaino mokyklų tinklas
• ArcInTex– tarptautinis architektūros, interaktyvaus dizaino ir tekstilės švietimo tinklas
• ENCATC – tarptautinis kultūros administratorius/vadybininkus
rengiančių centrų tinklas.
2016 m. dalyvauta metinėje KUNO tinklo konferencijoje, vykusioje
Trondheim dailės akademijoje Norvegijoje (Prorektorius menui J. Urbonas, Doc. K. Bogdanas, Prof. H. B. Andersen, doc. I. Skauronė);
VDA kūrybinių dirbtuvių menų miestelyje Paryžiuje užimtumas:
2015 m. VDA studijoje Paryžiaus menų miestelyje rezidavo dizainieriai ir menininkai: Asta Grigaitytė, Ieva Skauronė, Aistė Černiūtė, Rūta
Eidukaitytė, Tomas Daukša, Auridas Gajauskas.
Kita veikla
Atsiskaityta Švietimo mainų paramos fondui už 2015/2016 mokslo
metų Erasmus+/ Nordplus programų įgyvendinimą bei gautų lėšų
(iš valstybės biudžeto– 80 007 Eur, iš Europos komisijos 134 480 Eur)
panaudojimą;
2016 m. teigiamai įvertinta Erasmus + paraiška mobilumo projektui
tarp programos šalių ir šalių partnerių ir gauta 46 700 Eur dotacija
studentų ir dėstytojų mobilumui su Monterrey Universitetu Meksikoje,
Bezalel dailės akademija Izraelyje ir Juodkalnijos Universitetu
2016/2018 m.
Vykdomi tarpiniai ir galutiniai statistiniai bei finansiniai atsiskaitymai už akademiniam mobilumui remti skirtas lėšas iš Europos Komisijos ir LR valstybės biudžeto.
Skelbiami ir įgyvendinami vieši Erasmus + ir Nordplus studijų
(vasario mėn.), praktikų (balandžio mėn.) ir personalo mobilumo
(rugsėjo–spalio mėn.) konkursai.
Sistemingai atnaujinamas VDA interneto puslapis, skirtas tarptautiniam mobilumui (lietuvių, anglų kalba) bei priėmimui į studijas (anglų
kalba).
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2.4. Studijų kokybės vadyba ir jos stebėsena.
Studijų programų atnaujinimas, akreditacija
Siekiant sustiprinti integralų studijų kokybės supratimą, užtikrinti
platų kokybę kuriančių ir užtikrinančių ratą, atnaujinti esamą studijų
kokybės sampratą (pvz., studijų orientaciją į rezultatus), 2016 metais
VDA buvo vykdomas Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) studijų
kokybės užtikrinimo standartų ir gairių (ESG 2015) įgyvendinimas.
Vadovautasi ESG 2015 principais: aukštosios mokyklos pačios turi
didžiausią atsakomybę už studijų kokybės procesus ir kokybės užtikrinimą; studijų kokybė atspindi/reaguoja į aukštojo mokslo sistemų,
institucijų, programų ir studentų įvairovę; studijų kokybė apima ir kuria
studijų kokybės kultūros plėtrą.
Siekta:
• stiprinti studijų aplinkos ir tyrimų bei inovacijų ryšius,
• taikyti ESG 2015 visoms studijų programoms (nežiūrint jų vykdymo formos ar vietos),
• atsižvelgti į studentų ir kitų socialinių dalininkų, taip pat visuomenės poreikius ir lūkesčius,
• stiprinti visų studijų kokybę užtikrinančių procesų svarbą,
• vykdyti VDA studijų kokybei palankų kokybės kultūros kūrimo
darbą (pvz., įtraukiant daugiau studentų, atsižvelgiant į jų pasiūlymus),
• vykdyti studijas, orientuotas į studentą.
ESG 2015 standartai, apimantys kokybės užtikrinimo politiką (aukštoji mokykla turi viešą kokybės užtikrinimo politiką, kuri kartu yra strateginės aukštosios mokyklos vadybos dalis), studijų programų kūrimą
ir tvirtinimą (aukštoji mokykla turi turėti studijų programų kūrimo
ir tvirtinimo procesus/procedūras; programos orientuojamos į studijų
rezultatus ir atitinka šalies kvalifikacijų sąrangą), į studentą orientuotas
studijas ir studentų pasiekimų vertinimą (aukštoji mokykla turi užtikrinti, kad studijos vyksta, skatinant studentus pačius aktyviai kurti savo
mokymosi procesą, o studentų pasiekimų vertinimas atitinka ir atspindi
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tokią nuostatą, kad iš naujo permąstoma, kas yra kokybiškas dėstymas ir
studijavimas), studentų „gyvenimo ciklo“ sklandų užtikrinimą (priėmimas, jų augimas (progresas) - pasiekimai, ir kvalifikacijos suteikimas),
kompetetingą personalą (personalas įdarbinamas ir tobulėja, taikant
tinkamus ir skaidrius procesus), reikiamus mokymosi išteklius ir paramą studentams (kurie yra adekvatūs ir prieinami), tinkamą informacijos
vadybą (aukštoji mokykla turi užtikrinti, kad efektyviam studijų programų vykdymui ir kitoms veikloms renkama (kaupiama), analizuojama
ir naudojama reikiama informacija), viešą informaciją (aukštoji mokykla
turi viešinti informaciją apie savo veiklą, taip pat ir programas; informacija turi būti aiški, tiksli, objektyvi, nuolat atnaujinama ir nesunkiai
prieinama), nuolatinę programų stebėseną ir periodišką vertinimą
(aukštoji mokykla turi nuolat stebėti ir vertinti programas studijų tikslų
pasiekimo ir studentų ir visuomenės lūkesčių tenkinimo požiūriu),
išorinį studijų kokybės užtikrinimą (aukštoji mokykla turi vykdyti
išorinio studijų kokybės užtikrinimo procedūras, grįstas cikliškumu,
o atsakomybė už cikliškumo garantavimą priklauso aukštajai mokyklai),
2016 m. buvo siekiami šiomis VDA Studijų kokybės skyriaus veiklomis:
SKS veiklos, siekiant ESG 2015 standartų, skirtų vidiniam studijų
kokybės puoselėjimui ir užtikrinimui;
SKS veiklos, siekiant ESG 2015 standartų, skirtų išoriniam studijų
kokybės užtikrinimui.
SKS veiklos, siekiant ESG 2015 standartų, skirtų vidiniam studijų
kokybės puoselėjimui (enhancement) ir užtikrinimui (assurance)
2016 m. birželio mėn. ESG 2015 pristatytos VDA bendruomenei
jungtiniame VDA fakultetų posėdyje.
VDA SKS tęsė bendradarbiavimą su dviem europiniais tinklais,
vienijančiais aukštųjų meno mokyklų veiklas studijų kokybės tobulinimo
srityje: qARTed tinkle (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Estijos
ir kt. šalių aukštosios meno mokyklos, taip pat Hagos tinkle (Olandija,
Anglija, Airija, Suomija ir kt. šalių aukštosios meno mokyklos); dalyvauta dviejose darbo grupėse - Norvegijoje (Osle) 2016 m. spalio 11-13 d.
ir Olandijoje (Hagoje) 2016 m. kovo 2-3 d. Numatyta tinklų veiklos
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strategija metams, detalizuoti šalių įsipareigojimai, kuriant naujas
paraiškas pagal Nord Plus projektą studijų kokybei gerinti, dalyvauta
seminare On Skills and Competences.
SKS darbuotojos dalyvavo studijų kokybę bei jos užtikrinimo
problematiką analizuojančiuose seminaruose ir konferencijose: Įvadinis
užsienio kvalifikacijų vertintojų mokymas (SKVC, 6 val., 2016 m. vasario
26 d.); Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)
(SKVC, 8 val., 2016 m. spalio 14 d.); Dėstytojų kompetencijų tobulinimas
į studentą orientuotų studijų kontekste (ŠMPF, 4 val., 2016 m. kovo 17 d.)
ir kt.
Studijų programų valdymo srityje 2016 m. savianalizių suvestinių
rengimo procese teiktos konsultacijos studijų programų komitetams
padaliniuose. Koordinuotos studijų programų vertinimo procedūros –
studijų programų vertinimo komisijų vizitai VDA.
Aktyviai vykdytas pasirengimas 2017 m. vyksiančiam 20 dailės
ir meno studijų krypčių studijų programų akreditavimui – inicijuotas
ir įsteigtas VDA Dėstytojų klubas; kuriame įvyko 6 renginiai, skirti
savianalizių rašymo klausimams; 1 buvo jungtinis – dalyvavo visų
padalinių atstovai ir 3 SKVC darbuotojai; sukurtas ir SKVC pateiktas
studijų programų, kurios bus vertinamos 2017 m., komitetų siūlomų
ekspertų sąrašas; koordinuoti savianalizių vertimo paslaugų ir vertimo
kokybės klausimai.
Vykdant studijų kokybės stebėseną, VDA fakultetuose 2016 m. vyko
administracijos, dėstytojų ir studentų pokalbiai, susitikimai, studentų
apklausos ir diskusijos. Dalyvauta Senato studijų grupės darbe, dalyvauta Rektorato, Senato, fakultetų, katedrų posėdžiuose.
Studijų kokybės skyriuje (toliau – SKS) skyriuje pradėjo dirbti:
dr. R. Vaičiulė (studijų kokybės koordinatorė, Klaipėdos fakultetas)
ir R. Masionienė (vyr. specialistė studijų kokybei, Kauno fakultetas).
SKS veiklos, siekiant ESG 2015 standartų, skirtų išoriniam studijų
kokybės užtikrinimui
2016 m. vertintos 8 studijų programos: 4 – I pakopos, 2 – II pakopos, 2 – vientisųjų studijų programos. Vyko studijų programų vertinimas pagal šias studijų kryptis:
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• architektūros studijų krypties – 6;
• foto ir medijų studijų krypties – 2.
Vertintos programos:
• Animacija (612W60002), akredituota 3 metams (Pažyma SV-51,
2016-03-17);
• Ketinama vykdyti vientisųjų studijų programa Architektūra (K100),
akredituota 6 metams (Pažyma SV2-38, 2016-05-10);
• Pastatų architektūra (621K10002), akredituota 6 metams (Pažyma
SV5-96, 2016-07-13);
• Architektūra (612K10002), akredituota 3 metams (Pažyma SV5-97,
2016-07-13);
• Ketinama vykdyti vientisųjų studijų programa Urbanistinė architektūra (K100), akredituota 6 metams (Pažyma SV2-37, 2016-05-10);
• Šiuolaikinis menas ir medijos (612W63002), neakredituota (Pažyma
SV5-50, 2016-02-26); atestacija pratęsta iki 2019-09-01 (ŠMM raštas
SR-5184, 2016-12-12);
• Architektūra (612K10002), akredituota 6 metams (Pažyma SV5-98,
2016-07-13);
• Architektūra (621K10003), akredituota 6 metams (Pažyma SV5-98,
2016-07-13).
Dauguma studijų programų (5 programos, t. y. 62,5 %) akredituotos
6 metams, 2 programos (25 %) akredituotos 3 metams, 1 (12,5 %) –
neakredituota (bet tobulinta ir bus teikiama akredituoti kaip ketinama
vykdyti studijų programa Vizualinė kultūra ir menas).
Pasibaigus šių programų išorinio vertinimo ir akreditacijos procesams, atliktas išorinio vertinimo išvadų viešinimas VDA puslapyje
ir fakultetuose, o vadovaujantis SKVC raštu Nr.S-1287 (2016-05-18)
Dėl paskesnės veiklos vykdymo, vertintos studijų programos (akredituotos
3 metams) kūrė programų tobulinimo, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, gaires.
Apibendrinant Studijų kokybės diegimo veiklas ir siekius, vertėtų
prisiminti Aristotelio mintį:
„Kokybė nėra veiksmas. Kokybė yra įprotis“
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2.5. Mokymasis visą gyvenimą
Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla
Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla vykdo:
1) studijas,
2) neformalaus švietimo užsiėmimus,
3) kitą edukacinę veiklą, įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą
strategiją.
2016 m. ADDAM mokėsi: Papildomo ugdymo užsiėmimuose –
402 asmenys, Meno terapijos – 34 asmenys, Pedagoginėse studijose –
28 asmenys, iš viso – 464 asmenys. Dirbo 69 dėstytojai, 52 mokytojai
(iš 13 mokyklų) padėjo atlikti pedagogines praktikas.
ADDA mokykla išsilaiko iš savo gaunamų lėšų. Pagal mokyklos
nuostatus 75% visų gautų lėšų atitenka dirbantiems joje dėstytojams
(dėstytojai dirba darbo dienomis vakarais, šeštadieniais ir sekmadieniais), 5 % skiriama VDA, 20 % visų gautų lėšų lieka ADDAM administravimui, reklamai, komandiruotėms ir naujiems projektams.
2016 m. ADDAM gavo 44 737,59 Eur įmokų, iš jų – 2236,87 Eur
(5%) liko VDA , 33 553,19 Eur (75%), pagal nuostatus, buvo išmokėti
atlygiai dėstytojams (sumokant visus mokesčius), 11 184,39 Eur
panaudota aptarnaujančio personalo atlygiams (sumokant visus mokesčius) ir ADDAM prekėms (komandiruotėms, projektams, baldų
pirkimui, technikos priežiūrai ir kanceliarinėms prekėms). ADDAM yra
parūpinusi nemokamas pedagogines praktikas Vokietijoje ir Lenkijoje,
kurių vertė 3421 Eur. Dailės edukacinio centro (DEC) finansai skirstomi ir naudojami pagal bendrąją VDA tvarką.
ADDAM buvo vykdomos pedagoginės praktikos (Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje) parengtoje Pedagogikos krypties studijų laipsnio
nesuteikiančioje programoje, 2016 m. dauguma programos dėstytojų
dėstė kitose užsienio aukštosiose mokyklose, stažavosi, dalyvavo projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, dalyvavo tarptautinių profesinių asociacijų veikloje, buvo vykdomi neformalaus švietimo užsiėmimai.
Prie VDA Dailės edukacinio centro VDA Senato 2016-04-20 nutarimu
Nr. S-2016-3 pradėjo veikti Dėstytojų klubas, kurio pagrindinis tikslas
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yra tobulinti VDA dėstytojų pedagoginę kompetenciją. Buvo organizuoti 6 renginiai, kurių metu analizuoti atnaujinami studijų programų
tikslai, rezultatai, programų sandara, eiga, vadyba; įvyko paskaita-diskusija apie bendruomenės psichikos sveikatos puoselėjimą, klube viešėjo
ir su dėstytojais diskutavo kviestinis svečias (Leif Tvilum, Danija).
Dėstytojų klubo veiklos formos: individualios dėstytojų konsultacijos,
studijų programų komitetų konsultacijos, kolegiška supervizija, diskusijos, knygų pristatymai, susitikimai su kviestiniais–vizituojančiais lektoriais, paskaitos ir kt.
2016 m. DEC aktyviai įsijungė į tarptautinių tinklų, vienijančių
Europos aukštąsias meno mokyklas, veiklą (EDDA tinklas). Ši veikla
bus naudinga ir Pedagoginių studijų programoms, ir kitų VDA studijų
programų komandoms: prasidėjo studentų, dėstytojų, praktikų vadovų,
mentorių mobilumas (stažuotės, praktikos, vizitai, konferencijos).
Kultūros tarybai teiktos 3 paraiškos. ADDAM nuomoja patalpas
ir vykdo papildomo ugdymo užsiėmimus (parengiamieji kursai, viso
amžiaus studijos), konsultuoja mokinius dėl stojimo į VDA ir kitas
menų mokyklas Visagino mieste, rengia ADDAM mokinių ir DEC
studentų darbų parodas, kurios yra išvežamos į užsienį (Lenkiją ir
Vokietiją). ADDAM iniciatyva yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
tarp VDA ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos, siekiant pradėti bendras
kultūrines ir edukacines veiklas. Yra planuojami konkursai, konferencijos, koncertai, parodos ir kita edukacinė veikla. Buvo tęsiama Meno
terapijos kvalifikacijos tobulinimo programa, nuo 2011 m. ištęstine
forma vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai Meno terapija: meno
terapijos metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje. Meno terapijos
koncepciją parengė Nijolė Goštautaitė Midttun ir Eglė Ganda Bogdanienė. 2016 m. aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais –
VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva, Vilniaus miesto psichikos sveikatos
centru, klubu „13 ir Ko“. Meno terapija: meno terapijos metodų taikymas
sveikatos priežiūros sistemoje kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas –
suteikti profesionaliam menininkui žinių ir įgūdžių, reikalingų taikyti
meno terapijos metodus, bendradarbiaujant komandoje su sveikatos
priežiūros specialistais. Programoje supažindinama su meno terapijos
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sveikatos priežiūros sistemoje ištakomis bei taikymu Lietuvoje, praktiškai dirbama su meno terapijos metodų kūrimu, taikymu ir įvertinimu,
įgyjama žinių apie sveikatą ir jos stiprinimą, pasitelkiant kūrybos
ir meno priemones, suteikiama žinių apie šiuolaikinę ligų ir negalių
sampratą, reabilitacijos, sveikatos stiprinimo ir prevencijos pagrindus,
sveikatos biologinius, psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius,
santykius su sveikatos problemų turinčiu žmogumi (klientu), darbą
komandoje su sveikatos priežiūros specialistais. Programoje 2016 m.
mokėsi 18 kursų dalyvių, įstojusių 2015 m., vėliau prisijungė 2 dalyvės
iš ankstesnio kurso, kurios laikinai buvo sustabdžiusios studijas ir 14 dalyvių, įstojusių 2014 m., iš viso – 34 kursų dalyviai.
2016 m. buvo parengta ir Rektorate patvirtinta VDA Psichikos
sveikatos stiprinimo programa, vykdoma per ADDA mokyklą. Psichikos
sveikatos programa − tai tikslinė studentų psichikos sveikatos stiprinimo priemonė, apimanti: psichikos sveikatos pripažinimą svarbiu veiksniu siekiant kokybiškų studijų rezultatų; sveikatai palankios studijų
aplinkos kūrimą; nuoseklų psichikos sveikatos stiprinimo priemonių
taikymą. Tikslinė programos grupė − visų studijų pakopų studentai
ir VDA dėstytojai. Programą, kuriai vadovauja Nijolė Goštautaitė Midttun (įmonės VĮ „Psichikos Sveikatos Iniciatyva“ vadovė)
ADDAM vykdo, bendradarbiaudama su socialiniu partneriu VšĮ
„Psichikos sveikatos iniciatyva“.
2016 m. buvo parengta ir atlikta 200 studentų-respondentų apklausa dėl psichikos sveikatos būklės VDA. Remiantis apklausos rezultatais
buvo suorganizuoti 2 susitikimai su studentais: įvadas į psichikos
sveikatą, įtampa ir studijos. Taip pat VDA Dėstytojų klube vyko susitikimas su dėstytojais ir paskaita „Į studentą orientuotos studijos ir psichikos sveikata“. Rudens semestre įvyko 4 individualūs susitikimai psichikos sveikatos klausimais su studentais jų pageidavimu, 1 konsultacija
dėl konfliktinės situacijos, vyksta tolesnė situacijos stebėsena.
Neformalaus švietimo užsiėmimai
20 pažymėjimų išduota dviejų seminarų klausytojams: Jovitos
Dilytės seminaras Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dailės didaktika (2016-02-11–02-24) bei Denise Nieowejaers ir Brigitte Mouffe (Belgija) seminaras Pradinio ugdymo dailės didaktika (2016-04-28–05-12).
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Dailės edukacinis centras
DEC veiklos kryptys:
1. studijų vykdymas,
2. neformalaus švietimo užsiėmimai,
3. VDA dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas – veikla,
įgyvendinant VDA Mokymosi visą gyvenimą strategiją,
4. tarptautinių ryšių ir projektinių sumanymų plėtojimas.
2016 m. buvo tęsiama nuo 2012 m. vykdoma akredituota laipsnio
nesuteikianti studijų programa Pedagoginės studijos (2015 m. programa
akredituota 6 metams (SKVC pažyma dėl vykdomos studijų programos
išorinio vertinimo, 2015.07.09 Nr. SV5-70). Pedagoginių studijų programos
tikslas – parengti mokytojus, gebančius taikyti edukacines žinias pedagoginėje praktikoje ir savarankiškai plėtoti turimas žinias; gebančius
atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimus ir jais remtis nuolat
besikeičiančioje edukacinėje aplinkoje; dirbti dailės ir technologijų
dalykų mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas
įvairių tipų bendrojo lavinimo pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse
mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas.
Programoje 2016 m. studijavo 28 studentai (26 vf): 2015 m. įstoję
ir studijas tęsiantys 14 studentų ir 2016 m. į programą įstojusių 12 studentų. 2016 m. baigiamuosius projektus apgynė ir pedagoginę kvalifikaciją įgijo 16 studentų, 5 studentai pertraukė studijas.
Buvo sistemingai siekta užtikrinti studijų programos Pedagoginės
studijos kokybę: programa imta vykdyti nuolatine (sesijine) forma, atnaujintas studijų planas, koordinuotas personalo – dėstytojų, praktikų vadovų, mentorių – kvalifikacijos kėlimas, praktikų organizavimo strategija,
kuriami būtini studijų kokybės užtikrinimui dokumentai, užtikrintos
galimybės naujų tarptautinių praktikų atlikimui, sustiprinta programos
dėstytojų atsakomybė už praktikas atliekančių studentų kompetencijas
(tutorystė). Programoje 2016 m. dirbo 2 nuolatiniai darbuotojai,
5 – pagal autorines sutartis, dėstė 2 mokytojai ekspertai. Praktikoms
vadovavo 5 dėstytojai, taip pat 2 vadovai užsienio šalyse, su studentais
dirbo 19 mentorių. 2016 m. organizuojant pedagogines praktikas,
aktyviai remtasi socialinių dalininkų patirtimi. Bendradarbiauta, remiantis
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23-imis 2012–2015 m. pasirašytomis sutartimis; 2016 m. pasirašytos
4 naujos sutartys.
2016 m. kitose užsienio aukštosiose mokyklose dėstė, stažavosi,
dalyvavo projektuose, pranešimus konferencijose skaitė, dalyvavo
tarptautinių profesinių asociacijų veikloje dauguma programos dėstytojų. Dėstytojų judumas, įvairi tarptautinė veikla yra susijusi su dėstomo
dalyko specifika, dėstytojų akademinių interesų kryptimi.
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2.6. Dizaino inovacijų centras
VDA Dizaino inovacijų centras (toliau – DIC) yra akademijos
padalinys, įkurtas 2007 m. DIC bendradarbiauja su verslo ir mokslo
atstovais, organizuoja kūrybines pratybas, parodas, konferencijas,
seminarus ir konkursus, praktinius studentų, mokslininkų ir tyrėjų
mokymus „Dizaino laboratorijoje“ ir užsiima informacijos apie dizainą
rinkimu ir sklaida.
DIC funkcijos:
• skatinti bendradarbiavimą tarp VDA ir verslo bei mokslo struktūrų;
• kurti sąlygas jauniems dizaineriams įsitvirtinti dizaino rinkoje;
• plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp panašių institucijų;
• prisidėti prie Lietuvos dizaino politikos formavimo;
• kaupti bei platinti specializuotą dizaino informaciją;
• skatinti dizaino inovacijų plėtrą.
VDA DIC parengė Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių
studiją, pristatančią plėtros galimybių studijos rezultatus ir ieško galimybių toliau teikti siūlymus dėl Lietuvos dizaino sektoriaus skatinimo.
VDA studentų ir bendruomenės nuolat buvo konsultuojamos intelektinės nuosavybės klausimais. 2016 m. sudarytos Dizaino ir autorinių
teisių perleidimo, Autorių turtinių teisių ir išimtinių teisių į dizainą
perleidimo sutartys dėl 14 VDA studentų sukurtų dizaino objektų.
Tęsiamas bendradarbiavimas su italų kompanija „STATUS Srl“
dėl Živilės Lukšytės šviestuvo „Light stick“ gamybos. VDA DIC
direktorius Marius Urbanavičius, atstovaudamas Akademiją, dalyvavo
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos (NKIKA)
valdybos posėdžiuose. Vasaros mėnesiais DIC‘e praktiką atliko VGTU
kūrybinių industrijų bakalauro studentė. Buvo administruojamos
patalpos, esančios Maironio g. 3, 112 ir 110 auditorijos ir internetinis
puslapis www.dic.lt, Dizaino inovacijų centro Facebook profilis, naujienas šiame socialiniame tinkle seka 3307 vartotojai, per 2016 m. šis
skaičius išaugo 22 proc.
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2016-01-29 / 02-07 d. DIC direktorius Marius Urbanavičius
dalyvavo tarptautinėje dizaino ir technologijų konferencijoje “Solid
works World 2016”, Dalase, JAV. 2016-02-24 – 26 d. VDA studentų
ir darbuotojų dalyvavimo “Solidworks World” parodoje ir konferencijoje
pristatymas Vilniuje, Kaune ir Telšiuose.
Kovo mėnesį VDA lankėsi Tim Barklem, Europos Komisijos programos “Kūrybiška Europa” projekto “REjuvenate European Design”
(“REED”) vadovas, ir Petr Dubovsky, projekto partnerio Čekijos Tomas
Bata universiteto atstovas. Buvo aptarta pasirašyta VDA dalyvavimo
projekte sutartis, planas, vyko susitikimas su projekto vykdytojais
ir dalyviais.
Kovo mėn. 9 d. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų
asociacijos (NKIKA) visuotiniame narių susirinkime VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius buvo išrinktas valdybos tarybos nariu;
gegužės mėn. – Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos
„Lietuvos mediena“ valdybos nariu. Gegužės mėn. 5 d. Marius Urbanavičius atstovavo Akademiją Lietuvos spaustuvininkų asociacijos
visuotiniame narių susirinkime.
Birželio mėn. 21 d. pasirašyta projekto “REED” finansavimo sutartis
su Lietuvos kultūros taryba, projektas gavo 11 000 Eur finansavimą.
Kovo – birželio mėnesiais Vilniuje, Kaune ir Telšiuose vyko kūrybinės projekto dirbtuvės, vadovaujamos lekt. Severijos InčirauskaitėsKriaunevičienės, lekt. Beno Staškausko, prof. Sauliaus Jarašiaus,
kuriose dalyvavo daugiau nei 20 studentų, kurie kūrė dizaino objektus.
2016-06-17 renginio „Kultūros naktis“ metu buvo pristatyta
geriausių darbų paroda (20 studentų sukurti objektai). Paroda truko
mėnesį, buvo pristatyta žiniasklaidoje. Konkurso komisija išrinko tris
geriausius objektus, kurių kūrėjai gavo piniginius prizus bei galimybę
dalyvauti trijose tarptautinėse projekto parodose.
Birželio mėnesį DIC šeštą kartą organizavo kasmetinį konkursą
„Jaunojo dizainerio prizas“: sulaukta 59 paraiškų; gauta 3 000 Eur
parama iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir 11 000 Eur parama
iš Lietuvos kultūros tarybos; konkurso komisija atrinko 15 geriausių
darbų eksponavimui parodoje, kuri buvo atidaryta 2016-06-17
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 Kultūros nakties“ metu ir buvo apdovanoti geriausi kiekvienos srities
„
darbai; parodoje per mėnesį apsilankė 1799 lankytojai; paroda ir pristatoma jaunųjų dizainerių kūryba sulaukė daug dėmesio internete, Lietuvos spaudoje, buvo pristatyta radijuje ir televizijoje, kiekvienoje konkurso kategorijoje įsteigtas portalo 15min.lt publikos prizas; 2016 m.
rugpjūtį išleistas parodos katalogas; metų pabaigoje pradėta kurti
internetinė platforma www.jdp.lt, kurioje bus kaupiamas geriausių
jaunųjų Lietuvos dizainerių darbų archyvas, kontaktai; pradėta rengti
paramos paieškos strategija konkursui 2017 metais.
Liepos mėnesį DIC darbuotojai registravo ir teikė paraiškas pagal
MITA kvietimą US-03 gauti skatinamąsias lėšas už MTEP užsakymus,
vykdomus su ūkio subjektais. Iš prašytos 1900 Eur buvo gauta 850 Eur
Meno ir dizaino laboratorijos veikloms.
Be gauto 850 Eur finansavimo, VDA 2016 metais gavo dalį Agentūros nepanaudotų lėšų (5696 Eur), kurios šįmet panaudotos siekiant
padidinti Akademijos paslaugų ūkio subjektams skaičių, sukuriant
MTEP projektų įgyvendinimo tvarką.
Metų pradžioje paskirstytas finansavimas, gautas už 2015 m.
vykdytus MTEP užsakymus (kvietimas US-02). Pateikus paraišką
gauti 16 513,5 Eur, buvo gauta 1448 Eur Telšių fakulteto ir 1300 Eur
Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros veikloms.
2016-11-10–12 d. vyko programos „Kūrybiška Europa“ projekto
“REED” tarptautinė paroda. Tai pirmoji iš keturių tarptautinių projekto
parodų, ji buvo surengta LITEXPO parodų rūmuose tarptautinės
viešbučių ir restoranų parodos “BaltShop.BaltHotel.BaltGastro 2016”
metu. Joje eksponuoti geriausi projekto darbai iš Lietuvos, Čekijos,
Ispanijos ir Jungtinės Karalystės, jos metu buvo pristatytas VDA
studentų darbų katalogas. Rektorato sprendimu 2016-12-12 VDA
iš projekto pasitraukė, iškilus nesutarimams su projektui vadovaujančia
organizacija dėl lėšų paskirstymo.
Lapkričio mėnesį buvo pristatytas ir Rektorato susirinkime patvirtintas planas parengti MTEP projektų, o taip pat ir kitų VDA projektų įgyvendinimo tvarką, siekiant sklandesnio Akademijos darbo ir aukštesnių
rodiklių MTEP veiklos srityje. Sudaryta sutartis su UAB „Informacinės
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konsultacijos“. VDA DIC bendradarbiavo su kino festivalio “Scanorama” organizatoriais, VDA vyko kino industrijos renginiai. Ateityje bus
aptariamos galimybės VDA tapti nuolatiniu festivalio partneriu. DIC
direktorius Marius Urbanavičius atstovavo Akademiją Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
Gruodžio mėnesį VDA, bendradarbiaudama su Izraelio ambasada
Vilniuje ir AB „Lietuvos paštas“, organizavo pašto ženklų konkursą
Izraelio ir Lietuvos diplomatinių santykių 25 metų sukakčiai, kurį
laimėjo VDA KF grafinio dizaino trečio kurso studentė Kotryna
Opanovičiūtė.
Dizaino inovacijų centras teikė šias paraiškas Lietuvos kultūros
tarybos finansavimui 2017 m. gauti:
1. Dėl tikslinių kultūros tyrimų: Lietuvos dizaino sektorių koordinuo. jančios institucijos steigimo galimybių analizė ir poreikių vertinimas. Finansavimas negautas.
2. Dėl srities projekto: finansavimas konkursui „Jaunojo dizainerio
prizas 2017“. Gautas 8000 Eur finansavimas.
3. Dėl programos „Kūrybiška Europa“ kofinansavimo: finansavimas
projektui “REjuvenate European Design”. Gautas 1600 Eur finansavimas.
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2.7. Studentų įsidarbinimas ir bendradarbiavimas
su socialiniais partneriais
Šis rodiklis VDA IPS stebėsenoje pradėtas naudoti 2015 m. įdiegus
Vilniaus dailės akademijos akademinę grįžtamojo ryšio sistemą, patvirtinus Vilniaus dailės akademijos akademinės grįžtamojo ryšio sistemos
aprašą. Duomenys apie absolventų įsidarbinamumą yra renkami
katedrose nuo 2016 m., atliekama sisteminė jų analizė. Deja, darbo
biržos ir valstybinės mokesčių inspekcijos teikiami duomenys pilnai
neatspindi absolventų įsidarbinimo situacijos, nes nemaža dalis absolventų pradeda profesinę veiklą meno, menotyros, vadybos, meno
edukacijos srityse ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalis absolventų
dirba savarankiškai vykdydami individualius užsakymus, dalis steigia
kūrybinės veiklos įmones, kiti įsidarbina įmonėse arba projektinėse
veiklose, dalis konkurso būdu gauna lokalias ir tarptautines stipendijas
kūrybinėms praktikoms. Katedrose atliekami absolventų veiklos tyrimai
rodo, kad visi VDA absolventai dirba, tačiau dažnai autonominės
praktikos-savarankiška kūryba nėra traktuojama kaip darbas. Ši klaidinga nuostata paneigia pamatinę menininko veiklos – individualios
kūrybos sampratą.
2016 m. buvo inicijuotas visus VDA fakultetus 2012–2016 m.
baigusių absolventų įsidarbinamumo tyrimas. Apklausoje dalyvavo
799 respondentai, baigę bakalauro ir magistro studijas. Remiantis
apklausos atsakymais 690 absolventų dirba, iš jų 578 – pagal specialybę,
112 – ne pagal specialybę. 74 absolventai šiuo metu nedirba, dauguma
jų tęsia studijas arba užsiima neįforminta kūrybine eksperimentine
veikla.
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2.8. Studentų skatinimas ir parama
Akademijoje studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys:
skatinamoji, vienkartinė, vardinė ir doktoranto stipendijos. Jų skyrimo
tvarką nustato VDA stipendijų nuostatai.
Skatinamoji stipendija skiriama valstybės finansuojamiems I ir II
pakopų bei studijų geriausiems studentams už ypač gerus mokymosi
rezultatus. Ji yra 2,5 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka, šiuo metu
siekianti 38 Eur per mėnesį) ir skiriama 2 kartus per metus: rudens
semestrui ir pavasario semestrui.
Vienkartinė stipendija (iki 2,5 BSI) skiriama studentams artimųjų
mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Taip pat
ši stipendija skiriama pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros,
meninėje ir visuomeninėje veikloje.
Stipendijos iš rezervinio fondo lėšų gali būti skiriamos aktyviausiems
VDA kamerinio choro choristams, grupių seniūnams, padalinių stu
dentų atstovybės atsakingiems nariams, VDA studentų atstovybės
prezidentui.
Socialines stipendijas gali gauti I ir II pakopų studijų studentai,
įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną
iš šių kriterijų: yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys,
gaunantys socialinę pašalpą; turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo
lygį; yra ne vyresni nei 25 m. ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta
globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę. Pretendentai
į šią stipendiją negali turėti daugiau nei 1 akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją (3 BSI)
skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos 2 kartus per
metus.
2016 m. iš Valstybinio studijų fondo:
Socialines stipendijas gavo 151 studentas (2015 m. – 121), buvo
išmokėta 105 659 Eur.
2016 m. iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijos kiekviena mėnesi neįgaliesiems studentams
buvo mokėta finansine pagalba išmokos po 56 Eur (2015 m. – 54).
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1. Rudens semestre 19 (2015 m. – 12) studentų, viso išmokėta –
2809,6 Eur (2015 m. – 3522,6);
2. Pavasario semestre 9 (2015 m. – 14) studentų, viso išmokėta –
2809,6 Eur (2015 m. – 4903);
Iš viso: 5619,2 Eur (2015 m. – 8425,73).
Dviem studentams vieną kartą per metus buvo skirta vienkartinė
išmoka po 121,6 Eur. 2016 m. iš viso buvo sumokėta 243,2 Eur.
Vardinėmis stipendijomis gali būti įvertinti VDA studentų meniniai ir
kiti pasiekimai. VDA yra pasirašiusi 10 paramos sutarčių su studentus
remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
VDA vardinės stipendijos ir premijos:
• Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija;
• Dalios ir Viktoro Gruodžių premija;
• Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
• Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno
studijų atstovams;
• A. ir A. Tamošaičių premija skiriama studentui už etnokultūros
interpretacijas šiuolaikiniame mene;
• Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos premijos skiriamos
tarptautinio piešimo konkurso laureatams;
• Prof. Vytauto Jurkūno premija skiriama grafikos specialybės
studentui;
• Danutės ir Juozapo Budrikių premija skiriama dizaino specialybės
studentui;
• A. Vienožinskio premija skiriama tapybos specialybės studentui;
• R. Kaminsko ir M. Kaminskienės premija skiriama restauravimo
specialybės studentui;
• prof. Vytauto Jurkūno premija.
Doktoranto stipendija skiriama valstybės finansuojamiems doktorantams. Doktoranto stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Duomenys apie vardinių stipendijų gavėjus pateikti 11 lentelėje prieduose.
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Paskolos
Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują
Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų
išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės
remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pastarosios – iš kredito įstaigų lėšų. Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų I pakopos, vientisųjų studijų ir II pakopos
studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m. Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys
pasirašomos Valstybiniame studijų fonde. Paskolos studijų įmokai
mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.
Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:
Paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius
studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų
kainos ar jos dalies);
Paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius
studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių
(papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI);
Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines)
sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI
dydžių (2280 Eur).
2016 m. valstybės remiamas paskolas gavo 84 VDA studentai
(2015 m. – 76). Didžioji paskolų dalis buvo skirta studijų kainai
sumokėti (59 asmenų), 25 studentai sudarė sutartis gyvenimo išlaidoms padengti.
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2.9. Studijų kainos kompensavimas
2016 m. studijų įmokos buvo kompensuotos 52 VDA studentams
(2015 m. – 67). Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 71 str.,
LR Vyriausybės 2010 10 20 nutarimu Nr. 1504 patvirtino Už studijas
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą (Žin., 2010, Nr. 125–
6426, toliau – Aprašas). Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų,
kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą,
atitinka šiuos kriterijus:
Neturi akademinių skolų, studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už
jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso
atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.
2016 m. studijų įmoką pagal studijų rezultatus buvo galima kompensuoti 52 studentams: 4 – Architektūros, 3 – Vadybos; 6 – Menotyros,
11 – Dailės, 28 – Dizaino, 1 – Fotografijos ir medijų meno krypties
studentams. Ne visi studijavusieji atitiko kriterijus, numatytus Mokslo
ir studijų įstatymo 71 str. 1 dalyje numatytus atvejus: iš viso pageidaujančių gauti kompensavimą buvo 136 studentai; skirta kompensacijos
52 studentams, kurie pateikė reikiamus dokumentus, sulaukė teigiamo
sprendimo dėl sumokėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo.
Studentų skaičius, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje
I ir II pakopų studentai turi galimybę keisti savo studijų programą
į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos I pakopos ar II pakopos studijų
programos I semestro reikalavimus.
Keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima
toje pačioje studijų srityje. Tais atvejais, kai naujos studijų programos
norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kainą,
kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas.
2015–2016 m. m. 16 studentų (2015 m. – 36) pakeitė studijuojamas studijų programas į kitas meno studijų srities programas. Iš kitų
universitetų į VDA atvyko 7 studentai.
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2.10. Absolventai
2016 m VDA baigė 267 bakalauro studijų studentai (2015 m. –
275). Daugiausiai studentų baigė studijas VF – 194 (2015 m. – 188),
KF baigė 43 (2015 m. – 57), Telšių – 21 (2015 m.– 21), Klaipėdos –
9 (2015 m. – 9) bakalaurus. Daugiausiai absolventų baigė Architektūros
(58 absolventai: Vilniuje – 45, Kaune – 13) ir Dizaino programas
(27 absolventai: Telšiuose – 6, Kaune – 8, Vilniuje – 13).
II pakopos studijas baigė 98 absolventai (2015 m. – 114). Magistro
studijos vyko ASF Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiausiai magistrų
baigė Kultūros vadybos ir kultūros politikos (10 absolventų), Tapybos
(10 absolventų: Vilniuje – 9, Kaune – 1), Dizaino (10 absolventų:
Vilniuje – 8, Kaune – 2) programas.
Duomenys apie I ir II pakopų absolventus pateikti 12 lentelėje prieduose.

Doktorantūrą baigė 9 doktorantai. VDA Doktorantūros skyriuje
2016 m. buvo sėkmingai apginti 5 meno doktorantūros dailės ir dizaino
krypčių meno projektai ir 4 humanitarinių mokslų srities, menotyros
krypties daktaro disertacijos.
Apgintų disertacijų ir meno projektų sąrašas pateiktas 13 lentelėje prieduose.

Laipsnio neteikiančias Pedagogines studijas baigė 16 studentų
(2015 m. – 39).
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2.11. Studijų aplinkos gerinimas. Studijų infrastruktūra
VDA fakultetuose studijų aplinkos gerinimas vyksta naudojant
biudžetines, nuosavas ir tikslines lėšas. Vilniaus ir Aukštųjų studijų
fakultetuose Studijų aplinkos gerinimui buvo naudojamos Studijų
veiklos ir Studijų aprūpinimo fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos –
90 000 Eur. 38 000 Eur buvo skirta katedroms proporcingai pagal
studentų skaičių prekėms ir paslaugoms įsigyti. VF ir ASF taryboms
skirta po 2000 Eur, tarptautinei UNESCO Kultūros vadybos ir politikos katedros praktikai – 2000 Eur, Meno ir dizaino laboratorijai
prekėms ir paslaugoms, susijusioms du studijų procesu – 40 000 Eur,
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros aplinkos gerinimui – 8000 Eur.
85 000 Eur Studijų veiklos fondo biudžetinės lėšos buvo naudojamos sistemingai vykdomoms bendroms VDA ir Vilniaus fakulteto studijų reikmėms – informacinės studijų sistemos aptarnavimui, diplomų ir
priedėlių spausdinimui, studijų mugių išlaidoms, Dailėtyros programos
tarptautinei praktikai, Pedagogikos programos praktikoms, dėstytojų
komandiruotėms, programų savianalizės aprašų vertimui į anglų k.,
absolventų baigiamųjų darbų recenzentų paslaugoms apmokėti ir kt.
Išsami studijų infrastruktūros gerinimo ataskaita pateikiama VDA
kamieninių padalinių dekanų ataskaitose.
2016 m. visa VDA bendruomenei, įskaitant visų fakultetų dėstytojus,
darbuotojus ir studentus, suteikti el. pašto adresai Gmail serveryje su
galimybe naudotis visomis Google Apps paslaugomis. 2016 m. nuolatos
vyko senos kompiuterinės įrangos personalui atnaujinimas. Bevielio
interneto vartotojų skaičius praplėstas nuo 512 iki 1500 vartotojų.
Visuose VDA kompiuterinėse klasėse įrengtos vaizdo stebėjimo kameros
ir įdiegtos naujausios programinės įrangos versijos. Visų svarbiausių
VDA vidinių informacinių sistemų kopijų darymui įdiegtas NAS
serveris. Vidiniai serveriai prijungti prie nepertraukiamo maitinimo
šaltinio. Praplėstos bevielio ryšio zonos VDA bibliotekoje.
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2.12. Grįžtamasis ryšys
Kasmet analizuojama ir tiriama VDA studentų, dėstytojų, praktikų
vadovų, socialinių partnerių, alumnų nuomonė apie studijas. Apklausų
duomenis, vadovaudamiesi grįžtamojo ryšio sistemos aprašu, tiria ir
analizuoja Studijų programų komitetai katedrose. Vadovaujantis šiuo
aprašu (patvirtintas Senate 2015-02-25; protokolas Nr. S-2) standartizuojamas studentų požiūrio į studijas tyrimas visuose VDA fakultetuose
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių). Studentai vertina visus semestre
studijuotus dalykus šiais aspektais: dalyko turinio, dermės tarp mokymo, mokymosi ir pasiekimų vertinimo, dalyko atvirumo studentų
kūrybiškumui, tyrinėjimams, eksperimentavimui, problemų sprendimui,
dalyko studijų aplinkos. Duomenys rodo, kad dauguma studentų
aktyviai dalyvavo apklausoje, o tirti studijų aspektai greičiau juos
tenkina, negu netenkina.
Studijų programų komitetai analizuoja ir reflektuoja gautus grįžtamojo ryšio duomenis. Diegiant VDA akademinės grįžtamojo ryšio
sistemos aprašą, vis daugiau dėmesio skiriama įvairioms tiriamųjų
grupėms (ne tik studentams, bet ir dėstytojams, praktikų vadovams,
socialiniams partneriams, alumnams), įvairioms tyrimo formoms
(pvz. pokalbiams, interviu, focus grupėms, anketavimui), tyrimų dažniui,
tyrimo duomenų rinkimo, saugojimo ir viešinimo vadybos tobulinimui.
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2.13. Meno ir dizaino laboratorija
			
Meno ir dizaino laboratorija (MDL) 2016 m. užtikrino ir plėtojo
studentų praktinių užduočių įgyvendinimą. Studijų aptarnavime
dalyvavo 28 praktinio mokymo specialistai. MDL darbuotojai nuolat
kelia dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Greta sistemingo studijų
proceso MDL vyko bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo įstaigomis: vykdomos kūrybinės dirbtuvės, įmonės naudojasi laboratorijų
patalpomis ir įranga. Atlikta 10 metodinių darbų: parengtos 2 neformalaus pedagoginės veiklos programos, 4 vizualūs stendai, 2 aplankai,
kompiuterinėse laikmenose suarchyvuota metodinė medžiaga. 7 MDL
specialistai aktyviai dalyvavo meninėje veikloje rengdami parodas ir savo
kūrybinės ir eksperimentinės veiklos pristatymus ir užsakymus. Specialistų praktiniam mokymui darbai eksponuoti Lietuvoje, Turkijoje,
Kinijoje.
Per 2016 m. paruošta 28 norminiai dokumentai. Darbuotojai kėlė
savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Iš 9 kvalifikacijos kėlimo
veiklų 8 tiesiogiai ugdė dalykines kompetencijas.
Vyko bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo, verslo įstaigomis
(praktikos užsiėmimai, edukaciniai informaciniai seminarai, panaudos
pagrindu naudota įranga, pastatyta lauko degimo krosnis). Itin aktyvus
bendradarbiavimas vyko su UAB „Libra Vitalis“, UAB „Antalis“, UAB
„In Re“, UAB „Ciklonas“, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos N.
Vilnios filialu, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru,
AB „Lelija“, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, VšĮ „Amatų gildija“.
Padidėjo naudojimasis Spaudos centro paslaugomis. 9 VF katedros
perkėlė dalį savo nuosavų lėšų (714,79 Eur) į Spaudos centrą (spaudos
darbai vidaus poreikiams). VF Spaudos centre iš viso atlikta 4797 vnt.
spaudos paslaugų (įskaitant ir operacijas šakiniams padaliniams iš jų
perkeltų lėšų, ir nemokamai suteiktas spaudos paslaugas rektoratui,
dekanatui, Komunikacijos skyriui).
VF Spaudos centre iš viso atlikta spaudos darbų už 21.152,74 Eur
sumą. Į Spaudos centro sąskaitą per 2016 m. laikotarpį pervesta
20.090,98 Eur. Nemokamai suteiktos spaudos paslaugos Spaudos
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centro sąskaita (rektoratas, dekanatas, Komunikacijos skyrius) –
1.202,01 Eur.
VF meno ir dizaino laboratorijos atliko užsakomųjų tyrimų už
6301,50 Eur sumą (2015 m.– už 1417,64 Eur).
Spaudos centro nuosavos lėšos buvo panaudotos:
1. Nupirktos paslaugos Spaudos centro įrangos draudimui, įrangos
techninei priežiūrai ir remontui – 1235,16 Eur;
2. Nupirktos prekės ir medžiagos (spaudos darbams, 3D spausdinimui)- 1807,48 Eur;
3. Nupirktas 3D spausdintuvas Dreamer, antstalinė pjaustyklė
ir rištuvas rišti didelio skersmens spirale – 1298,33 Eur;
4. Keramikos laboratorijoje nupirkta: žiedykloje 10 vnt. metalinių
taburečių, 1 medinis sulankstomas stalas ir 2 suolai – 128,36 Eur;
4 kub. m. medienos atliekų (malkų) – 72,60 Eur;
5. Išmokėti priedai už užsakomųjų tyrimų veiklą (MDL darbuotojams) – 16187,41 Eur;
6. Išmokėtas darbo užmokestis su priskaičiuotais visais mokesčiais
(Spaudos centro specialistui) – 6623,25 Eur.
Atnaujinta Tekstilės laboratorijos materialinė bazė, įsigyta profesionali elektrinė viryklė, skalbimo mašina, metaliniai stelažai, metalinės
spintos, darbo stalai dažykloje; pagamintos lentynos ir pakabinamos
spintelės.
Gauta 29,51 Eur parama iš UAB Antalis.
MDL materialine baze naudojasi vis daugiau studentų ne tik
iš Vilniaus fakulteto, bet ir iš Telšių, Klaipėdos, Kauno fakultetų,
vykdydami studijų procesą ir dalyvaudami pažintinėse kūrybinėse
dirbtuvėse, todėl yra poreikis plėsti darbuotojų skaičių.
Esanti VF laboratorijų materialinė bazė darosi patrauklesnė ir matoma vis platesniam visuomenės ratui – paklausa laboratorijomis didėja.
Jomis yra naudojamasi ne tik studijų tikslais, bet ir mokslinių-meninių
projektų vykdymui, MTEP veikloms, įvairioms kūrybinėms dirbtuvėms,
praktikos darbams. Pastaruoju metu turimos, jau seniau įsigytos,
įrangos techninės būklės priežiūra ir remontas reikalauja didelių
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sąnaudų, lėšų. Reikėtų kartu su Dizaino inovacijos centru siekti, kad
būtų pritrauktos lėšos inovacijoms, kurios būtų skiriamos laboratorijų
materialinei bazei atnaujinti bei papildyti, darbuotojų anglų kalbos ir
profesines kompetencijas tobulinti.

2.14. Atvirų durų dienos, studijų mugės
			
VDA studijų programos buvo pristatytos studijų mugėse Vilniuje
ir Kaune, taip pat buvo organizuojamos teminės išvykos į bendro
ir specializuoto ugdymo mokyklas, kur buvo pristatomos VDA studijų
programos (susitikimai su moksleiviais ir mokytojais vyko Kauno dailės
mokykloje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, Karaliaus Mindaugo profesinio ugdymo mokykloje ir kt.). VDA dėstytojai
dalyvavo regionų ir respublikinėse dailės ir technologijų olimpiadų
organizavimo grupėse ir vertinimo komisijose. Kasmet VDA fakultetuose rengiamose Atvirų durų dienose dalyvavo daugiau kaip 800
moksleivių. VDA apsilankę moksleiviai ir jų tėvai buvo supažindinti
su VDA studijų programomis, meno ir mokslo rezultatais, tarptautinio
mobilumo ir karjeros galimybėmis. Visuose padaliniuose stojamųjų
egzaminų klausimais moksleivius konsultavo atitinkamų programų
dėstytojai ir administracijos darbuotojai. 2016 m. buvo ypač pabrėžiama
namų darbų peržiūrų svarba, nes būtent jose buvo galima atsirinkti
kandidatus į tikslinio finansavimo vietas ir teikti konsultacijas dėl
kūrybinio aplanko parengimo, kas yra stojamųjų egzaminų sudedamoji
dalis. Namų darbų peržiūrose moksleiviai, susitikę su konkrečių programų dėstytojais, turėjo galimybę pristatyti savo asmeninę ir profesinę
motyvaciją, pasiruošimą, kūrybos rezultatus. Dialogas ir individualios
konsultacijos yra išskirtinis VDA studijų metodas, todėl susitikimai
su būsimais studentais leidžia pademonstruoti VDA studijų specifiką,
o stojantiesiems išgirsti profesionalią kritiką ir patarimus.
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3. AUKŠTŲJŲ STUDIJŲ FAKULTETAS

3.1. Magistro studijos
Aukštųjų studijų fakultetas (ASF) administruoja 15 Vilniuje vykdomų magistrantūros programų. VDA mastu, dalyvaujant VDA Studijų
tarnybai ir Stojamųjų egzaminų komisijai, fakultetas vykdo priėmimą
į 25-ias II pakopos studijų programas ir 3 doktorantūros programas,
prižiūri studijų proceso rezultatus VDA informacinėje sistemoje, rengia
duomenis VDA magistro diplomams ir diplomų priedeliams.
Ketvirtus metus fakultete organizuojami magistrantūros seminarai
anglų kalba (Theoretical seminars & critical meetings for VAA Master
students) įgavo pastovią formą, tuo pat metu ieškoma naujo seminarų
vaidmens studijų procese, įtraukiant III pakopos studentus –doktorantus. Seminarus moderuoja prof. Henrik B. Andersen, koordinuoja
doktorantūros studentė Eglė Grėbliauskaitė. Rudens semestre pravesti
3 seminarai – susitikimai, kuriuose dalyvavo 4 užsienio menininkai
ar aukštųjų mokyklų profesoriai: LOUSIANA muziejaus kuratorius
Anders Kold; Danijos karališkosios meno akademijos rektorius Sanne
Kofod Olsen; Aarhus universiteto Komunikacijos ir kultūros mokyklos
profesorius dr. Jacob Wamberg; Kopenhagos valstybinio meno muziejaus, Danijos nacionalinės galerijos direktorius, meno kritikas ir kuratorius dr. Mikkel Bogh; doc. Jan Bäcklund – Danijos karališkoji meno
akademija; prof. Ian Damerell – norvegų menininkas gyvenantis
Lietuvoje, prof. Swetlana Heger iš UMEA meno mokyklos, Švedija.
Seminaruose darbus pristatė 17 studentų: 4 – I kurso magistrai, 6 –
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II kurso magistrai, 1 – bakalauro studijų studentas, 6 – meno doktorantai. Seminaruose dalyvavo 6 katedrų (programų) studentai: Fotografija
ir medijų menas – 1, Grafika – 1, Tapyba – 1, Skulptūra – 7, Metalo
plastika – 1, Meno doktorantai – 6.
Fakultete nuosekliai tęsiama veikla, diegiant meninio tyrimo prieigą
meno krypčių magistro studijose bei doktorantūroje. Su meniniu
tyrimu siejami kūrybiniai projektai vėl pristatyti kasmetinėje Meno
doktorantų parodoje - konferencijoje „Atviros studijos“ Titaniko
parodų salėse, Maironio 3. Fakultete aptarta ilgai laukta dr. V. Michelkevičiaus monografija „Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais“,
kurioje apibendrinti podoktorantūros studijų metų vykdyti tyrimai.
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3.2. Doktorantūra
2016 m. rugsėjo mėnesį buvo priimti 9 doktorantai į valstybės finansuojamas vietas: 4 – į menotyros (2 iš jų – į LKTI), 3 – į dailės ir 2 –
į dizaino kryptį; 2 doktorantai priimti į mokamas vietas: po vieną į
dailės ir dizaino krypčių meno doktorantūros ištęstines studijas, skirtas
meno licenciatams. Lietuvos mokslo tarybos skelbiamame papildomų
doktorantūros vietų konkurse buvo laimėtos dvi vietos į dailės krypties
meno doktorantūros studijas. Į šias vietas rugsėjo mėn. buvo priimti
du doktorantai. 2016 metų pradžioje Doktorantūros skyriuje mokėsi
11 menotyros doktorantų, 31 meno doktorantas (iš jų 4 moka už
mokslą). Bendras doktorantų skaičius metų pabaigoje – 42 (2 iš jų
moka už mokslą).
Doktorantūros studentų kaita 2012–2016 m. pateikta 14 lentelėje prieduose.
Svarbiausios menotyros ir meno doktorantų veiklos kryptys pateiktos 15 lentelėje
prieduose.

VDA Doktorantūros skyriuje 2016 m. buvo sėkmingai apginti penki
meno doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir keturios
humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacijos.
Parengta specialistų: dailės krypties meno daktarai – Monika Furmanavičiūtė, Algirdas Gataveckas, Jovita Varkulevičienė; dizaino krypties
meno daktarai – Ignas Lukauskas, Inga Valentinienė; humanitarinių
mokslų menotyros krypties daktarai – Ieva Burbaitė, Jurgita Pačkauskienė, Ūla Marija Tornau, Indrė Užuotaitė.
Apgintų disertacijų ir meno projektų sąrašas pateiktas 13 lentelėje prieduose.

2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn. pagal vykdomo tarptautinio projekto ArcInTex ETN programą į Vilniaus dailės akademiją keturių mėnesių komandiruotei atvyko penki doktorantai: Daniel Suarez (Universität
der Künste, Berlin), Iva Rešetar (Universität der Künste, Berlin),
Marina Castán (Royal College of Art, London), Jyoti Kapur (University
of Borås), Bastian Beyer (Royal College of Art, London). Komandiruotės metu pasiekti rezultatai buvo pristatyti VDA galerijoje „Akademija“
surengtoje parodoje „Wolpertinger! What they do in collaboration?“
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2016 m. balandžio 28 – gegužės 21 d. VDA ekspozicijų salėse
„Titanikas“ įvyko meno doktorantų kūrybos paroda „Atviros studijos“.
Parodos kontekste gegužės 3–4 d. surengti tretieji meno doktorantų
skaitymai, išleistos pranešimų tezės. Doktorantūros skyriaus darbuotojų
ir doktorantų vykdyta meninė-mokslinė veikla šiais metais antrą kartą
pateikta metinei akademijos veiklos ataskaitai.
2016 m. toliau tęsiamas viešųjų paskaitų–diskusijų su žymiais
menininkais ciklas, kuratorius doc. J. Urbonas. Paskaitas skaitė:
Travis Jeppesen, Andra Orn and Kadri Uus, Algis Mickūnas, Marina
Vishmidt, Tomas Čiučelis.
Suvestiniai Aukštųjų studijų fakulteto veiklos rodikliai pateikti 2 lentelėje prieduose.
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4. VILNIAUS FAKULTETAS

4.1. Veiklos apžvalga. Studijos
Pagal patvirtiną Fakulteto vystymo strategiją 2016 m. pavyko paruošti
dokumentus ir techniškai įdiegti studentų grįžtamojo ryšio sistemą,
ją standartizuoti visoje institucijoje. Įvesti veiksmų planavimą visuose
veiklos lygmenyse pilnai nepavyko, tačiau yra kitų teigiamų poslinkių.
Strateginiai tikslai komunikuojami, metinės veiklos ataskaitos galutinai
suderintos, rektoriaus įsakymu patvirtintos jų formos. Yra nustatyti
strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai ir jau antri metai
pagal juos vykdoma kokybės stebėsena. Veikia formalaus grįžtamojo
ryšio studentams apie jų pasiekimų vertinimą sistema (dalykų aprašai
matomi internete, kokių studijų rezultatų tikimasi žinoma iš anksto,
rezultatai aptariami diskusijose, neretai viešose). Sukurta aiški mokymosi visą gyvenimą strategija, personalo ugdymo programa, skirta dėstymui ir studijavimui. Pavyko įgyvendinti ,,dėstytojų klubo“ idėją, pradėti
psichologinės pagalbos studentams ir dėstytojams programą, sukurti
prielaidas sistemingam kvalifikacijos kėlimui visoje institucijoje. Kūrybinių atostogų skaičių, kurias remtų VDA, padidinti, deja, nepavyko dėl
suprantamų priežasčių.
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2016 m. buvo suformuluoti Prioritetiniai fakulteto vaidmenys:
Kurti augančią įvairių vidinių bei išorinių tarpininkų bendruomenę yra
nuolatinis procesas, todėl šį vaidmenį yra sunku objektyviai įvertinti.
Tačiau šiuo metu numatoma atnaujinti, o gal sukurti naują bendradarbiavimo strategiją, tikintis pamatyti visuminį VDA bendruomenės
raidos vaizdą.
Garantuoti inovatyvumą, meninę, mokslinę ir socialinę įtaką, matyti, yra
sunkai atliekamas vaidmuo.
Kurti atsakingas ir naujas strategijas, tyrimų ir ugdymo realybes - iš ataskaitų matyti, kad požymių yra ir jie detaliau bus aptarti kitose ataskaitos
dalyse.
Didinti skaidrumą, atvirumą ir kolegialumą sprendimų priėmimo
procesuose - šį vaidmenį, kad ir kaip skaudu pripažinti, skatina vidinės
prieštaros, konfliktai, proceso dalyvių nepasitenkinimas. Tačiau į tai
žiūrime kaip į nuolatinį studijų kokybės gerinimo procesą ir susidariusias problemas sprendžiame neatidėliodami.
Užtikrinti priėjimą prie tikslios informacijos – nuolatinių pastangų
reikalaujantis vaidmuo, atsižvelgiant į turimus ir planuojamus resursus,
labai didelių žingsnių čia kol kas nesimato.
Atverti komunikacijos kanalus, artikuliuojant fakulteto vertybines
nuostatas - yra ką nuveikti ateinančiais metais, numatoma daugiau į šią
veiklą įtraukti studentų.
Gerbti fakulteto narių akademinę laisvę yra nuolatinai artikuliuojama
vertybė.
2016 m. Vilniaus fakultete įvyko 7 tarybos ir 6 studijų grupės
posėdžiai. Fakulteto taryboje pagrindiniai svarstyti klausimai:
• 2016-02-17 Nr. FT 2-02 Pasirengimas naujam programų vertinimo etapui. Studijų rezultatų įskaitymo tvarka. VDA VF nuostatų
ir tarybos darbo reglamento pristatymas.
• 2016- 03-30 Nr. FT 2-03 VF pretendentų katedrų vedėjų pareigoms užimti. Studijų planų sudarymas 2016/2017 metams.
• 2016-05-04 Vilniaus ir Aukštųjų studijų jungtinis fakultetų posėdis
Nr. FT 2-04 Pasirengimas naujam programų vertinimo etapui. 2017 m.
VDA studijų programų vertinimo proceso kokybės užtikrinimo priemo-

92

nės. Dailės krypties reglamentas. Meno ir mokslo rezultatų apžvalga,
priemonės gerinimui. MTEP reikalavimai, projektų valdymas. Meno
ir mokslo rezultatų įtaka magistrantūros kvotoms per 3 metų laikotarpį.
VDA komunikacija. Apklausos internetu.
• 2016-06-29 Vilniaus ir Aukštųjų studijų jungtinis fakultetų posėdis
Nr. FT 2-05 2015/2016 metų VF ir ASF studijų rezultatai. Stojamųjų
į VDA apžvalga. Tarptautinių studijų kokybės procesų aktualijos.
VDA meno veiklos ataskaitų tobulinimas
• 2016- 09-28 Nr. FT 2-01 Naujų VDA Senato narių iškėlimas.
2016 metų stojamųjų rezultatai. Pasirengimas programų akreditavimui.
Piešimo katedros veiklos perspektyvos: analizė, diskusija, sprendimai.
• 2016-10-26 Nr. FT 2-02 Naujų VDA Senato narių rinkimai.
• 2016-10-26 Nr. FT 2-02 Studijų programų komitetų atnaujinimas.
2016 m. studijų programų vertinimo rezultatai. Absolventų apklausų
analizė. Kvalifikacijų kėlimo perspektyvos. ,,Lynda.com“ .
Studijų grupės posėdžiuose daugiausia dėmesio buvo skirta studijų
kokybei, programų akreditavimo pasirengimui, VDA informacinės
sistemos atnaujinimo perspektyvoms.
Studijos
Studijų programos buvo viešinamos mugėse Kaune, Vilniuje ir kar
jeros dienoje Trakuose. Atvirų durų dienos, moksleivių savarankiškų
darbų peržiūros ir pagerėjęs VDA interneto puslapis į programas pritraukia būsimų studentų. Net apie 70 procentų pirmakursių apie VDA
sužino iš internetinio puslapio. Ekskursijose po Akademiją, tikslu artimiau susipažinti su studijomis, dalyvavo kelios dešimtys moksleivių
iš visos šalies mokyklų.
Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultete nežymiai išaugo pedagogų
etatų skaičius. Pagrindinėse pareigose susidarė 149 etatai, nepagrindinėse nežymiai sumažėjo, šiuo metu yra 20,7 etato.
Dėstomų dalykų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo
(apytiksliai keturiomis dešimtimis): 820 dalykų buvo dėstoma bakalaurams, 210 magistrams, 13 doktorantams.
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Fakulteto pedagogai vadovavo 207 bakalaurų baigiamiesiems
darbams ir 85 magistrų baigiamiesiems darbams.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bakalaurų buvo 834
(2015 - 929) studentai, magistrų - 217 (274).
2016 m. buvo priimta 233 (220) bakalaurai, 110 (121) magistrų.
Studijas baigė 207 (186) bakalaurai, 80 (83) magistrų.
Praėjusiais metais bendrai vykdyta 20 skirtingų katedrų tarpdisciplininių studentų projektų per metus. Šis rodiklis atspindi, sėkmingą
tarpkatedrinį ir šiek tiek gerėjantį tarpprograminį bendradarbiavimą.
Dvylika studentų sukurtų objektų ir/ar paslaugų verslo įmonėms
(su prieskyra Akademijai) yra taip pat geras rodiklis, nors ir mažesnis
negu ankstesniais metais.
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Vilniaus fakulteto ir Aukštųjų studijų fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2012–2016 m.
(I pakopa ir vientisosios studijos, II ir III pakopa)
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4.2. Metodinis darbas
Naujai parengtos, tobulinamos, kita kalba parengtos dalykų programos ir neformalios pedagoginės veiklos programos (150) rodo pakankamą dėmesį šiai sričiai.
Naujai parengtos 126 dalyko studijų priemonės (peržiūrų, egzaminų,
savarankiškų darbų, praktikų užduotys stendai, maketai, modeliai, garso,
vaizdo juostos, CD ir kita), panašiai kaip ir praėjusiais metais rodo patenkinamą veiklą, tačiau iš ataskaitų matyti, kad kelios katedros metodinės
veiklos iš viso nevykdo.
Parengtų nuotolinių studijų dalykų 2016 m. nėra.
Įvyko 233 katedrų (ar padalinio) pedagogų organizuoti renginiai
(parodos, plenerai, konkursai, simpoziumai, mugės, ekspozicijos, koncertai, šou, susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai, ekskursijos, kt.)
su studentais ir jų darbais (dėstytojai nedalyvavo asmeniškai juos kuriant, tačiau buvo studentų darbų organizatorius ar iniciatorius),
ši veikla yra pakankamai išvystyta.
Aktyvesni padaliniai ir žymesni jų pasiekimai:
Architektūros katedra (10 požymių)
Prof. M. P. Šaliamoras, doc. dr. Tomas Grunskis. Baltijos šalių
geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų paroda - konkursas.
Ryga, Latvija 2016m.
Dizaino katedra (20 požymių)
Doc. Juozas Brundza. Studentų projektų ekspozicijos parodoje
„Baldai 2016“ kuravimas. 2016 10 06 „Litexpo“ parodų ir konferencijų
centras.
Tarptautinių kūrybinių dirbtuvių „Maping a Site- Nida“ kuravimas.
2016 08 06 VDA Nidos meno kolonija.
VDA Dizaino katedros studentų ekspozicijos kuravimas tarptautinėje konferencijoje „What‘s Next“ 2016 11 23 menų fabrikas „Loftas“,
Vilnius.
Dizainerių Kenneth Bringsen ir David Eklof (Švedija) kūrybinių
dirbtuvių “Creative Thinking, Materials and Human Factors“ organizavimas ir kuravimas. 2016 04 18-24, VDA Dizaino katedra.
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Dizainerio Tomo Ivaškevičiaus (Didžioji Britanija) kūrybinių
dirbtuvių „Design trought research“ organizavimas, 2016 10 20, Nidos
meno kolonija.
Doc. Šarūnas Šlektavičius. Pristatymas tarptautinė konferencija
„WHAT›S NEXT?“. 2016 m. lapkričio 4–5 d., Menų fabrikas „Loftas“
(Vilnius).
Grafikos katedra (39 požymiai)
Prof. Kęstutis Vasiliūnas. „13th International Artist’s Book Biennial
Horn 2016“.Hornas, Austrija
Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė. Kūrybinės dirbtuvės ir seminarai
‘A mirror walking down a strange street’, Richard Noyce (UK).
2016 10 10-19, VDA Grafikos katedra.
Lekt. Jolanta Mikulskytė. Suorganizuotos estampo (litografijos)
kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Content & Technique / Monomediale“, vadovaujamos menininko Martin Gredler (Austria, Salzburg).
2016 04 12 – 21, VDA Grafikos katedra.
Lekt. Elena Grudzinskaitė. Tara books leidyklos atstovo iš Indijos
C. Arumugam paskaita. 2016.10.26, VDA, Malūnų g. 3
Susitikimas su Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje pripažintais knygų kūrėjais: Catarina Sobral (PT), Studija „Agrafka“ (UA),
Małgorzata Gurowska (PL). 2016.02.25, VDA.
Interjero dizaino katedra (20 požymių)
Prof. Dalia Adomonienė. Atvira Edinburgo Napier universiteto
dėstytojo, tarptautinio masto apšvietimo dizainerio Malcolm Innes
paskaita. VDA Malūnų 5.
Doc. Alvydas Šeibokas. Vileroy&Boch santechnikos gamintojo «Ateities unitazas» interjero dizaino ir dizaino katedrų studentų kūrybinių
dirbtuvių organizatorius, kartu su doc. A. Dimavičiumi ir prof. V. Kibildžiu. VDA 2016.
Keramikos katedra (12 požymių)
Doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė. Tarptautinis keramikos konkursas
„Golden Pitcher“ organizuotas IZMIR ROTARY CLUB. 2016 kovasbalandis, Izmiras, Turkija.
„Let‘s meet in Wroclav“ 2016. „Wroclavas-Europos kultūros sotinė“
renginys. 2016 balandis-gegužė, Wroclavas, Lenkija.
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Žymios menininkės Rūtos Šipalytės kūrybinio darbo pristatymas/
paskaita “Tarptautinis keramikos simpoziumas Boleslaviece Lenkijoje
ir jos kūrinių kolekcija «Virsmas». 2016 04 20, VDA
Kostiumo dizaino katedra (37 požymiai)
Prof. Danguolė Brogienė. Tarptautinis mados festivalis „Mados
infekcija“. BA I kurso kūrybinės dirbtuvės – pasirengimas, asistavimas
ir dalyvavimas Andrey Bartenev performanse. 2016 03 18-19, Šiuolaikinio meno centras.
Retrospektyvinė Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino kated
ros šiuolaikinės mados paroda „Ateities tradicijos“. 2016 04 02-05 28
J. Mankutės-Marks galerija, Kėdainiai.
Doc. Renata Maldutienė. Tarptautinė paroda Baltijos tekstilė ir oda.
VDA Kostiumo dizaino katedros studentų darbų ekspozicijos kuravimas. 2016 09 29-10 01
Magistrantės Redos Paulės tarptautinė profesinė praktika Emilia
Wickstead mados namuose, Londone.2016 08 01 - 09 31
Magistrantės Vaidos Januškevičiūtės tarptautinė profesinė praktika
Anne Sofie Madsen mados namuose, Amsterdame. 2016 08 01 - 09 31
Jaunųjų dizainerių maratonas KABLYS, VDA Kostiumo dizaino
katedros jungtinis bakalaurų ir magistrų madų šou/projektas „AŠ esu
LT. PIN diena: KULTŪROS MARATONAS KABLYS. Magistrantė
Reda Paula.
Prof. Jolanta Talaikytė. Jaunųjų dizainerių maratonas KABLYS, VDA
Kostiumo dizaino katedros jungtinis bakalaurų ir magistrų madų šou/
projektas „AŠ esu LT. PIN diena: KULTŪROS MARATONAS
KABLYS. Jaunųjų maratono dalyvių apdovanojimas LR Kultūros
ministerijoje kartu su madų maratono dalyviais.
Tarptautinis baigiamųjų darbų madų šou SKRYDIS NR.11 @ kulturosnaktis.lt. Meno celių ir Kultūros nakties programoje. 2016 06 17
VDA Malūnų 6.
Tarptautinė paroda Baltijos tekstilė ir oda. Dalyvavimas Vilnius
Fashion & Textile Avenu madų šou, IV k. bakalaurų kolekcijų pristatymas. 2016 LITEXPO.
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Award ceremony and Exibition European Fashion Award FASH
2016. Award Winners- Agnė Alaburdaitė NULIO DIVIZIJA Vilnius
Academy of Arts. 2016.06.27 Neues Museum, Griechischer Hof
Museumsinsel Berlin.
Kostiumo dizaino katedros absolventė Karolina Janulevičiūtė
baigiamojo darbo kolekciją DISPLAY pristatė tarptautiniame madų
renginyje Designblok Diploma Selection 2016, Prahos dizaino ir madų
savaitės metu . Designblok Prague Design and Fashion Week 2016.
Prof. Jolanta Vazalinskienė. prof. Clare Johnston (Royal Academy of
Arts) paskaita Kostiumo dizaino ir Tekstilės magistrantūros studentams.
2016 05 02 VDA DIC Titanikas.
Kostiumo dizaino magistrantūros I-II kurso studentų tiriamųjų
teorinių darbų pristatymas (anglų kalba). Dalyvauja prof. Clare Johnston (Royal Academy of Arts, Didžioji Britanija, Londonas). 2016 05 03
VDA DIC Titanikas.
Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas Habitus Baltija – studentų
kolekcijų kuravimas, dalyvavimas tarptautinėje atrankos komisijoje.
2016 04 08, Ryga, Latvija.
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra (23 požymiai)
Lekt. Vladas Suncovas. Menininko Martin Haufe (Vokietija) vieša
paskaita „Friendship“. 2016 m. spalis, VDA Monumentaliosios dailės
katedra.
Menininkų Kristian Byskov (Danija) ir Margarita del Carmen (Čilė)
vieša paskaita. 2016 m. spalis, VDA Titanikas.
Doc. Živilė Jasutytė. Lodzės dailės akademijos dėstytojų Marek Sąk
ir Dorota Sąk darbų paroda. Galerija „Akademija“, 2016/03/22 -04/02
Piešimo katedra (21 požymis)
Doc. Česlovas Lukenskas. Organizacinis projektas. VDA doktorantų
išvyka į Diuseldorfo dailės akademiją. 2016 02 27-31 Diuseldorfas
ir kiti Vokietijos miestai.
VDA ir Baltarusijos valstybinės meno akademijos bendra studentų
paroda. Parodos organizavimas ir eksponavimas. 2016 04 21-22
Minskas
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Kuratorinis projektas. V tarptautinė Algimanto Švėgždos piešinių
paroda „Idėja–daiktas 2016“. VDA 2016 10 03 – 29
Doc. Dr. Žygimantas Augustinas. Tarptautinė studentų paroda
„14 Autoportretų“ . 2016 m. gegužė, galerija 5 Malūnai, Vilnius.
Geriausių Lenkijos meno akademijų diplomantų paroda (svečio teisėmis, studentas Zigmas Vagonis). 2016 m. liepa–rugpjūtis, Gdansko
meno akademija, Gdanskas, Lenkija.
Tekstilės katedra (21 požymis)
Doc. dr. Rūta Būtėnaitė. Tarptautinės tekstilės trienalės Lodzėje
Tarptautinėje jaunųjų tekstilės menininkų parodoje Lauros Motiejūnaitės bakalauro studijų baigiamasis darbas „Tekstilės ir juvelyrikos jungtis.
Ferahano kilimas“ (parodoje įvertintas pirmąja vieta). Bakalauro
baigiamasis darbas (darbo vadovės doc. dr. Rūta Būtėnaitė ir doc.
Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė). 2016 gegužė, Lodzė, Lenkija.
Knygų mugė. Lijanos Skrockaitės II kurso Tekstilė3 kūrinys.
2016 vasaris Litexpo Parodų rūmai.
Doc. dr. Miglė Lebednykaitė. VDA VF Tekstilės katedros 1 k.
bakalaurės Viktorijos Morkūnaitės pranešimas „Praeitis įkvepia“,
skaitytas Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarp tradicijos ir
inovacijos“. VDA Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“,
Vilnius 2016 m. lapkričio 17 d.
Prof. Žydrė Ridulytė. Tarptautinė paroda BALDAI. „Dizaino galerija“. Tekstilės katedros studentų darbų ekspozicija, pristatymas parodos
metu . 2016 LITEXPO parodų rūmai.
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4.3. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
2016 m. buvo patvirtinta fakulteto kvalifikacijos tobulinimo pro
grama, išryškintos 3 pagrindinės tobulinimo kryptys (pedagoginės,
specialios/dalykinės, užsienio kalbų). Pasirašyta sutartis su kompanija
LYNDA.COM įgalins maždaug šimtui dėstytojų ir tiek pat studentų
atnaujinti ir tobulinti žinias nuotoliniu būdu ir laisvu nuo tiesioginio
darbo metu.
Per metus kvalifikacijos tobulinimas (studijos, kursai, seminarai,
konferencijos, plenerai, parodos ir kt.) vyko 189 atvejais. Meninės, mokslinės stažuotės Lietuvoje ir užsienyje (neįrašytos F 01 skyriuje) buvo 35.
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4.4. Meno ir mokslo renginiai
VDA doktorantų išvyka į Diuseldorfo dailės akademiją. 2016
02 27-31 Diuseldorfas ir kiti Vokietijos miestai. Organizacinis projektas:
organizatorius Č. Lukenskas.
VDA ir Baltarusijos valstybinės meno akademijos bendra studentų
paroda. 2016 04 21-22 Minskas. Organizatoriai: E. G. Bogdanienė,
M. Marcelionytė-Paliukė.
VDA menininkų, mokslininkų diskusija piešimo aktualijų temomis.
2016 04 06 VDA. Organizacinis projektas: organizatorius Č. Lukenskas.
VDA Atvirų durų dienos. 2016 03 25.
Įmonės “Lit Pol Link” organizuotas pleneras ir paroda. 2016.06.12.
Vilniaus dailės akademijos ir Lodzės technologijų universiteto
studentų paroda „Šviesos faktorius“. Bendradarbiavimo projektas
Kalvarijoje. 2016 10 26.
Performansų diena kartu su LMTA studentais. Performanso labo
ratorija surengė keturių performansų pasirodymą. Organizacinis ir
autorinis projektas: Č. Lukenskas. Gotikinė salė, Vilnius, 2016 11 23.
V tarptautinė Algimanto Švėgždos piešinių paroda „Idėja–daiktas
2016“ VDA 2016 10 03 – 29. Kuratorinis projektas. 2016 10 03 – 29.
Kūrinius parodai atrinko VDA rektoriaus patvirtinta tarptautinė
piešinio konkurso komisija, sudaryta iš 5 narių. Šiais metais žiuri
komisijos nariais buvo: Gediminas Urbonas (Assoc. Prof. Massachusetts Institute of Technology), Svajonė ir Paulius Stanikai (menininkai),
Rolands Gross (Assoc. Prof. Art Academy of Latvia), Dr.Marcin Zawicki (menininkas), dr. Vidas Poškus (Vilnius Academy of Arts). Konkurso
rezultatų pagrindu išleistas 2017 VDA kalendorius.
Tarptautinė mokslinė piešimo konferencija ,,Piešinys šių dienų
vaizdinėje kultūroje ir menų edukacijoje“. Kuratorinis projektas:
kuratorius Č. Lukenskas. 2016 10 20-21
Kompozitorės Brigitos Jurkonytės vadovaujamas ansamblis
,,Symphens“ pristatė šventinį simfoninės muzikos koncertą ,,Kalėdos
su Symphens“. 2016 12 21.
Kiti, šakiniuose padaliniuose organizuoti meno mokslo renginiai,
atsispindi katedrų veiklos ataskaitose.
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4.5. Studentų pasiekimai
Architektūros, Dailės istorijos ir teorijos, UNESCO kultūros
vadybos ir kultūros politikos, Paminklotvarkos ir Tapybos katedros,
Doktorantūros skyrius, Dailėtyros institutas savo studentų pasiekimais
nepasigyrė. Kitų katedrų ryškesnius pasiekimus verta paminėti.
Dizaino katedra
Danilas Ščepanovas. Vadovas doc. Povilas Juškaitis. Stalo šviestuvas
„STEELI“. Tarptautinis dizaino konkursas „A‘Design Award 2016“.
„Sidabrinis“ apdovanojimas, Italija 2016.
Denis Orlionok. Vadovas doc. Povilas Juškaitis. Kursinio šviestuvo
projektas „Flovers Light“ (sukurtas 2011 m.). Tarptautinis dizaino
konkursas „A‘Design Award 2016“. „Bronzinis“ apdovanojimas, Italija
2016.
Živilė Čepulytė. Vadovė doc. Miglė Kibildienė. Tarptautinis kon
kursas DFDS jubiliejiniam plakatui sukurti. I vieta, prizas, diplomas.
Danija 2016.
Ugnė Glinskytė. Vadovė doc. Miglė Kibildienė. Tarptautinis konkursas DFDS jubiliejiniam plakatui sukurti. Pateko į pusfinalį. Danija 2016
Živilė Čepulytė. Vadovė doc. Miglė Kibildienė. Tarptautinis konkursas DFDS jubiliejiniam plakatui sukurti. I vieta, prizas, diplomas.
Danija 2016.
Ignas Survila. Vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius. Paroda „International Exhibition of Inventions in Geneva“. Sidabro medalis transport
kategorijoje už inovatyvų paspirtuko „Raven“ sulankstymą. Ženeva,
Šveicarija 2016. Konkursas „Red Dot Award: Design Concept“.
Paspirtukas „Raven“ apdovanotas „Design Concept“ (Mobility)
kategorijoje. Esenas, Vokietija. Konkursas „Core77 Design Awards
2016“ Paspirtukas „Raven“ pripažintas ir apdovanotas kaip išskirtinis
studento darbas. Niujorkas, JAV 2016.
Urtė Šmitaitė. Vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius. Konkursas „A’Design Award“. Sidabrinis „A› Design Award“ prizas už antrinių atliekų
rūšiavimo sistemą „spider bin“, kaip tvarų produktą žaliojo dizaino
kategorijoje. Milanas, Italija 2016.
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Barbora Adamonytė-Keidūnė. Vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius.
Konkursas „Electrolux Ideas Lab“. Projektas „XXI amžiaus užkandis
„Beatdrops“ pateko į pasaulio geriausiųjų 50-tuką.
Austėja Platukytė. Vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius. Jaunųjų
pramoginių laivų dizaino konkursas „Diporthesis“. Katamaranas
„QUASAR“ užėmė 4 vietą . Genuja, Italija 2016.
Lukas Avėnas. Vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius. Konkursas
„Jaunojo dizainerio prizas“. Pagrindinis prizas už Inversinį traiką
„Ako“. Vilnius, Lietuva 2016.
Fotografijos ir medijos meno katedra
Bon Bon (Brigita Kazlauskaitė). Vadovė doc. Laura Gudaitė.
Videokūrinys The Dimension. A clockwork humankind. Asia international
short film festival, Bideodromo international experimental film and
video festival, Staunton International Film Festival, Video Art Festival
Miden, FECIBogota - International Independent Film Fair of Bogotá at the National Museum of Colombia, Annual Film and Video
Screenings at the Newark Museum, Roma Cinema DOC monthly
film festival . Wenzhou, Kinija. Bilbao, Ispanija. Staunton, Virginia, JAV.
Bogotá, Kolumbija. New Jersey, JAV. Graikija. Italija.
Grafinio dizaino katedra
Gabrielė Ugnė Petrauskaitė. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė. LISPA
(Lietuvos spaustuvininkų asociacija) Lietuvos spaudos pramonės
apdovanojimai. „Geriausia jaunoji produkto dizainerė 2016“ už darbą
“Skaros sekančios pasakas”. 2016
Rasa Jančiauskaitė. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė. Tarptautinė
bienalė „The 2nd China International Biennial for University Students“.
Nominuota finalistė už projektą „Domestic (non)existence“. 2016
Jolanta Klišonytė. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė. „HOW INTERNATIONAL DESIGN AWARDS“ Tarptautinis dizaino konkursas
“Merit Award”. Už tipografinį projektą „Brangusis ART DECO”,
“Merit Award”. 2016
Gabrielė Ugnė Petrauskaitė. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė.
,,Jaunojo dizainerio prizas 2016“. Produkto dizaino kategorijoje
už darbą “Skaros sekančios pasakas”. 2016

104

G. Ruggeri ir K. Naraškevičiūtė. Vadovas doc. Robertas Jucaitis.
Socialinės reklamos kampanija, projektas LR Kultūros ministerijos
atrinktas įamžinti „Gedulo ir Vilties dieną“. 2016
Elzė Grigonytė. Vadovas doc. Robertas Jucaitis. Skopje Poster
“Identity in Crisis” Competition. Skopje Poster “Identity in Crisis”
Competition plakatas atrinktas į finalistų dešimtuką. 2016
Toma Kanytė, Ieva Krikštaponytė ir Justina Navickaitė. Vadovas
doc. Robertas Jucaitis. Taiwan International student design competition
„Open!“ plakatai pateko į konkurso Taivane finalą . 2016
Beata Taputytė. Vadovas doc. Robertas Jucaitis. Valstybinio patentų
biuro logotipo konkursas - logotipo projektas išrinktas naujuoju Valstybinio patentų biuro ženklu. 2016
Gintarė Ribikauskaitė. Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas. „Jaunojo
dizainerio prizas 2016“. Komunikacinio dizaino kategorijoje už darbą
Spekuliatyvaus dizaino projektas: Nuodų pakuotės „Because_of“. 2016
Laurynas Kamarauskas, Jurgis Ramanauskas, Sigita Markauskaitė.
Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas. Grafinio dizaino katedros ir socialinių partnerių įmonės „Lesta“ konkursas „Lesta“ variklių alyvų pakuočių koncepcija. Laurynas Kamarauskas – 1 vieta; Jurgis Ramanauskas –
2 vieta; Sigita Markauskaitė – 3 vieta. 2016
Gintarė Ribikauskaitė. Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas. Geras
dizainas 2016. Pergalė nacionaliniame konkurse už žvakių ir namų
kvapų „Smells Like Spells“ produkto koncepciją.
Gintarė Ribikauskaitė, Ingrida Kirkliauskaitė. Vadovas lekt. Marius
Žalneravičius. Geras dizainas 2016. Specialus prizas – nominacija
“už išskirtinumą “nacionaliniame konkurse už projektą “Happy bag”.
Ugnė Balčiūnaitė. Vadovas lekt. Marius Žalneravičius. UAB „Libra
Vitalis“ ir UAB „Heliopolis“ Verslo suvenyro konkursas. 1 vieta už
studijų darbą „kalendorių“ – šiuolaikišką, meninę ir estetinę vertę
turintį, originalų ir praktišką suvenyrą. 2016
Grafikos katedra
Jūrė Platukytė. UAB „Libra Vitalis“ ir UAB „Heliopolis“ rengtas
Verslo suvenyro konkursas. 3 vieta. 2016
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Linas Spurga jaunesnysis. Vadovas prof. Rimvydas Kepežinskas.
6-oji socialinio-politinio plakato bienalė. Krokuvos dailės akademijos
rektoriaus prizas
Greta Liekytė. Vadovė lekt. Jolanta Mikulskytė. Laimėtas KG
PRESS organizuojamas konkursas LITHUAINIA RISO PORTFOLIO.
Darbai pristatyti Gutterfest( Barcelona), NovoDoba (Belgrade)
Julija Linkutė. Algimanto Švėgždos piešinių konkurso paroda
„Idėja-daiktas 2016“ I premija.
Laima Matuzonytė. Lietuvos Pašto konkursas pašto ženklui sukurti.
2 vieta už pašto ženklą tema „Gamta“.
Interjero dizaino katedra
Valdonė Mitkevičiūtė (3 k.), Aistė Kundrotaitė (3 k. ) Vadovai
doc. A. Dimavičius; doc. A. Šeibokas; prof. V. Kibildis. Vileroy&Boch
santechnikos gamintojo «Ateities unitazas» Kūrybinės dirbtuvės-konkursas, 1 vieta. 2016
Ina Dumčienė (3 k.), Gabrielė Barauskė (3 k.), Linas Bakutis (DIZ).
Vadovai doc. A. Dimavičius; Doc. A. Šeibokas; prof. V. Kibildis. Kūrybinės dirbtuvės – konkursas „Villeroy&Bosh “Sanmazgo idėjiniai siūlymai”, 3 vieta. 2016
Kostiumo dizaino katedra
Kristina Vyzaitė. Vadovė prof. Renata Maldutienė. Tarptautinis
jaunųjų dizainerių konkursas „Habitus Baltija“, 3 vietos nugalėtoja,
kvietimas dalyvauti tarptautiniame konkurse Russkij siluet. Ryga 2016
Justina Semčenkaitė. Vadovė prof. Renata Maldutienė. Tarptautinis
šiuolaikinio meno festivalis VIRUS. Renginys VIRUS MADA. Kolekcija/
projektas GIRL POWER, 3 vietos nugalėtoja. 2016 http://artnews.lt/
renginys/siuolaikinio-meno-ir-mados-festivalis-virus21-siauliuose
Justina Semčenkaitė. Vadovė prof. Renata Maldutienė. Jaunojo
dizainerio prizas 2016. 3 vietos nugalėtoja. VDA Titanikas 2016
Agnė Alaburdaitė. Vadovė prof. Jolanta Talaikytė. Award ceremony
and Exibition European Fashion Award FASH 2016. Award Winners.
Pristatė bakalauro baigiamąjį darbą NULIO DIVIZIJA. Neues Museum, Griechischer Hof Museumsinsel Berlynas, Vokietija
Agnė Kuzmickaitė. Vadovė prof. Jolanta Talaikytė. Autorinis madų
šou. Naujos S/S 2016- A/W 2016/2017 kolekcijos pristatymas.
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AW 17/18 kolekcija. Tarptautinė paroda CAPSULE. Konferencijų
centras „Tapis Rouge” Paryžius, Prancūzija
Karolina Janulevičiūtė. Vadovė prof. Jolanta Talaikytė. Baigiamojo
darbo kolekcija DISPLAY Tarptautinis madų renginys Designblok
Diploma Selection 2016, Prahos dizaino ir madų savaitė/Designblok
Prague Design and Fashion Week. Praha, Čekija
Lukas Juodis. Vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė. Tarptautinis
šiuolaikinio meno festivalis VIRUS. Renginys VIRUS MADA. Kolekcija
Fading Shadows , 1 vietos nugalėtojas. Šiaulių kultūros rūmai 2016.
Tarptautinis jaunųjų dizainerių konkursas „Mados injekcija“. Kolekcija
Fading Shadows Dalyvio diplomas NDG 2016.
Kamilė Peleckytė. Vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė. Tarptautinis
jaunųjų dizainerių konkursas „Mados injekcija“. Kolekcija ADRENALIN JUNKIE 54. Dalyvio diplomas NDG 2016.
Liucija Kvašytė. Vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė. Tarptautinis
jaunųjų dizainerių konkursas Habitus Baltija . Dalyvio diplomas,
kvietimas dalyvauti tarptautiniame konkurse ERKI (Tartu, Estija) 2016
Tomas Baranauskas. Vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė. Autorinė
kolekcija (kartu su studija COALS) pristatyta tarptautiniame festivalyje
„Mados infekcija“. ŠMC 2016
Liucija Kvašytė. Vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė. Magistrantūros
studijų baigiamasis darbas/kolekcija GOD SAVE THE PUNKS)
pristatyta tarptautiniame festivalyje „Mados infekcija“. ŠMC 2016
Keramikos katedra
Mingailė Mikelėnaitė. Vadovas prof. R. Jakimavičius. Personaline
paroda „Plastiškos uolienos“. Projektinė erdvė “Galera“ , Vilnius 2016
Martynas Margevičius. Vadovas prof. R. Jakimavičius. Personaline
paroda „Nežinia“. Projektinė erdvė “Galera“ , Vilnius 2016
Veronika Surma (Erasmus programa, Lenkija). Vadovė lekt. meno
lic. Dalia Jakimavičienė. Tarptautinis projektas – Keraminis pano
“Susitikime – Vroclavas 2016 (International Ceramics Mural: Let’s
meet — Wroclaw 2016)
Ella Gutman (Erasmus programa, Izraelis). Vadovė lekt. meno
lic. Dalia Jakimavičienė. Tarptautinis projektas – Keraminis pano
“Susitikime – Vroclavas 2016 (International Ceramics Mural: Let’s
meet — Wroclaw 2016)
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Virginija Armonavičiūtė. Vadovė doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė.
Tarptautinis keramikos konkursas „Golden Pitcher“, Diplomas
(konkurso mecenatų) už keramikos kompoziciją „Kaukės. Emocijos“.
Izmiras, Turkija. 2016
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra
Nojus Petrauskas. Vadovė doc. Deima Katinaitė. Jaunojo Baltijos
talento konkursas, 2016 magistrantūros baigiamasis darbas „Altorius“
pelnė publikos simpatijų apdovanojimą!
Piešimo katedra
Zigmas Vagonis. Vadovas doc. dr. Žygimantas Augustinas. Geriausių
Lenkijos meno akademijų diplomantų paroda (svečio teisėmis).
VDA atstovavimas tarptautiniame kontekste. 2016
Skulptūros katedra
Beatričė Mockevičiūtė. Vadovas prof. Deimantas Narkevičius.
ART VILNIUS 16. Geriausias jaunasis menininkas. 2016
Dalius Drėgva. Vadovas doc. Mindaugas Šnipas. Tautos Fondo
Elenos Urbaitytės vardo stipendija Už kūrybą.
Brigita Mikalauskaitė. Vadovas prof. Petras Mazūras. Tautos Fondo
Elenos Urbaitytės vardo stipendija Už kūrybą.
Ona Juciūtė. Vadovas prof. Deimantas Narkevičius. „Seklus, greitas
ir dar neįvardintas. JCDecaux premija“ Jaunojo menininko prizas.
Tekstilės katedra
Severija Žukauskytė. Vadovė doc. dr. Rūta Būtėnaitė. A. Tamošaičio
vardo premija. I vieta. ,,Atsargiai kilimas“. A. ir A. Tamošaičių galerija
„Židinys“ 2016
Laura Motiejūnaitė. Vadovės doc. dr. Rūta Būtėnaitė, Severija
Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. Tarptautinės tekstilės trienalės Lodzėje
Tarptautinė jaunųjų tekstilės menininkų paroda. 1 vieta Bakalauro
studijų baigiamasis darbas „Tekstilės ir juvelyrikos jungtis. Ferahano
kilimas“. Lodzė, Central Museum of Textiles, Lenkija 2016
Rasa Jundulaitė. Vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė. Tarptautinė
Lodzės meno universitetų studentų darbų trienalė. Laimėjo konkursą
dalyvauti. Lodzė, Central Museum of Textiles, Lenkija 2016
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4.6. Bendradarbiavimas
2016 m. buvo intensyviau plėtojamas bendradarbiavimas su Diuseldorfo dailės akademija ir Diuseldorfo taikomųjų mokslų universitetu.
Su pastaruoju pasirašyta sutartis, jau vyksta studentų mainai, šiais
metais planuojamas didelės grupės darbinis vizitas į VDA. Rengiant
V tarptautinę Algimanto Švėgždos piešinių konkurso parodą ,,Idėja –
daiktas 2016 “ ir tarptautinę piešimo konferenciją, buvo užmegzti
ir plėtojami ryšiai su Baltarusijos dailės akademija, Helsinkio meno
akademija, Jano Mateikos meno akademija Krokuvoje, Latvijos meno
akademija.
Palaikomi dalykiniai ryšiai ir su jaunesniais mūsų partneriais:
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų
mokykla, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Trakų r. Rūdiškių
gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla, Šiaulių
Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Vilniaus S. Nėries gimnazija,
Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija, Vievio meno mokykla,
Ukmergės meno mokykla, Visagino vaikų kūrybos namai ir kitais.
Visos sutartys su akademiniais ir socialiniais partneriais saugomos
VDA registre. Tarptautiniai partneriai paskelbti VDA tinklapyje.
Suvestiniai Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultetų veiklos rodikliai pateikti 2 lentelėje
prieduose.
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5. KAUNO FAKULTETAS

5.1. Veiklos apžvalga
Rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. sausio mėnesio Kauno fakultete
(KF) įgyvendinti struktūriniai pokyčiai – vykdomų studijų programų
pagrindu (veikiančių šakinių padalinių bazėje ir su minimaliais kaštais)
įsteigtos 6 naujos katedros: Tapybos, Skulptūros, Keramikos ir porceliano, Stiklo, Pramoninio dizaino ir Grafinio dizaino. Šie struktūros pokyčiai atlikti siekiant katedrų savarankiškumo, atsakomybės už studijų
kokybę bei aukštesnės darbo kultūros fakultete. Naujų katedrų funkcionavimui užtikrinti paskirti trys nauji katedrų vedėjai: prof. Saulius
Juozas Jarašius, doc. Aušra Vaitkūnienė, doc. Remigijus Sederevičius.
Vertinant šių pokyčių rezultatą, galima teigti – toks struktūros modelis
pasiteisino, neliko neaiškumų ir nesusikalbėjimų tarp studijų programų.
Studijų procesas tapo aiškesnis ir racionalesnis bei tapo lengviau
įvertinti studijų proceso rezultatus.
Dar vienas svarbus šių pokyčių rezultatas – į studijų programas palaipsniui kviečiami jauni, talentingi ir perspektyvūs menininkai-pedagogai. Ši tendencija stebima Grafikos, Grafinio dizaino, Interjero dizaino,
Skulptūros bei Tapybos katedrose. Kartų balansas – institucijos gyvybingumo ir brandumo rodiklis.
Stiprintos fakulteto veiklos, kurių metu bendradarbiaujama su verslo
įmonėmis. Siekiama, kad vis daugiau taikomųjų dailės programų
vykdytų užduotis ar temas, siejamas su realiais užsakymais. Jau keli
metai Dizaino, Taikomosios grafikos, Taikomosios tekstilės ir Grafinio
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dizaino studijų programos beveik visas kursinių darbų bei diplominių
darbų užduotis gauna bendradarbiaudami su gamybos įmonėmis.
Suvokiant šios krypties strateginę svarbą, organizuotas renginys „Menoverslo-mokslo popietė“, kurio metu vyko susitikimas su verslo partneriais, pristatytos Kauno fakulteto veiklos ir pasiūlytos galimybės ben
dradarbiauti.
Į projektinę veiklą per 2016 m. įsitraukė daugiau katedrų nei anksčiau, didėjo bendradarbiavimas tarp katedrų, kuris projektinėje veikloje
yra būtinas, norint įgyvendinti kokybiškas veiklas, jaučiamas darbuotojų
susidomėjimas visomis siūlomomis projektų finansavimo programomis.
Stabilizavosi projektų pateikimo tvarka, pagerėjo komunikacija su VDA
projektinės veiklos ir kitais padaliniais (ypač Vilniaus ir Telšių), paraiškos buvo teiktos kartu su kitais VDA fakultetais (bendradarbiavimą planuojama tęsti). Dėl projektinių veiklų rezultatų suintensyvėjo pozityvių
atsiliepimų medijose (spauda, TV, radijas, socialiniai tinklai), atsirado
naujų nacionalinių ir tarptautinių partnerių, pagerėjo bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje, padidėjo finansavimas iš išorinių fondų.
2017 m. planuojama didinti teikiamų paraiškų kiekį ir pasinaudoti
įvairesnėmis projektų finansavimo programomis, skatinti darbuotojus
dalyvauti kvalifikacijos kėlime per Erasmus+ programą, skatinti rengti
mokslo projektų paraiškas, intensyvinti aktyvių partnerių paiešką (verslo
srityje, švietimo, savivaldybės ir kt. įstaigose), vienareikšmiškai skatinti
rengti projektus, įtraukiant skirtingų katedrų darbuotojus, kas ne tik
paįvairins įgyvendinamas veiklas, bet ir paskatins pozityvesnę darbo
aplinką bei tarpusavio komunikaciją.
Didinti projektinės veiklos apimtis ir kokybiškai atitikti VDA planuojamus įgyvendinti projektinės veiklos dokumentavimo bei vidinės komunikacijos tobulinimo poreikius įmanoma tik tuo atveju, jeigu bus
padidintas darbuotojų, atsakingų už projektinę veiklą, skaičius VDA
Kauno fakultete.
Sėkmingam KF keliamų uždavinių įgyvendinimui esminę reikšmę
turi bazės sutvarkymas ir jos vystymas. Vadovybės priimtas sprendimas
visą dėmesį sutelkti į pastatų kompleksą Muitinės g. 4 ir Muitinės g. 2
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yra grindžiamas optimaliu lėšų ir turimo nekilnojamo turto panaudojimu. Visas kitas Kauno fakulteto nekilnojamas turtas turi būti inves
tuotas į Muitinės g. 2 pastatų komplekso restauravimo ir pritaikymo
studijų reikmėms darbus. Ši raktinė nuostata buvo įrašyta investiciniame projekte, siekiant ES struktūrinių lėšų Muitinės g. 2 pastatų pilnai
restauracijai ir pritaikymui studijoms. Tikimasi gauti ir investuoti
3,62 mln. Eur ES lėšų, antra tiek jau investuojama ir numatoma investuoti iš įvairių šaltinių bei nuosavų VDA lėšų. Iš viso bus investuota
6,24 mln. Eur. Pagal investicinį projektą, darbai turi būti baigti 2019 m.
Dabar vykdomos restauracijos tempas yra nepatenkinamas – Valstybės investicinio fondo ir nuosavos VDA lėšos per mažos ir restauracija
truks ilgus metus. Tai netenkina nei VDA poreikių, nei Kauno miesto
lūkesčių, išskirtinėje miesto vietoje – Rotušės a. esantys pastatai, turintys architektūrinę ir istorinę vertes, turi būti restauruoti ir atiduoti plačiam visuomenės naudojimui. VDA funkcijos – dailės, dizaino ir architektūros studijos, meniniai ir socialiniai projektai, galerija ir kitos
veiklos, suteiks šiai vietai dailės ir kultūros centro statusą.
Restauruotose patalpose jau veikia biblioteka su išskirtinių dailės
leidinių rinkiniu bei su plačia prieiga prie pasaulinių dailės krypties
fondų. Baigiamos įrengti menininkų rezidencijų patalpos, kuriomis jau
naudojasi menininkai iš kitų pasaulio šalių. Naujose patalpose pradėjo
veikti Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla. Pradėta galerijos
restauracija, kuri turi pradėti veikti 2017 m. rudenį. Restauruotos
ir naujai įrengtos patalpos atviros ne tik VDA KF bendruomenei,
bet ir visiems siekiantiems pažinti dailės, dizaino ir architektūros sritis.
Atsižvelgiant į tai, jog viena iš svarbiausių fakulteto tikslinių auditorijų – moksleiviai – vis dažniau naudojasi ir yra lengvai pasiekiami socialinių tinklų dėka, šiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujie
nų sklaidos aktyvumui socialiniame tinkle Facebook. Kauno fakulteto
internetiniame puslapyje labiau koncentruotasi į turinį – skelbiama daugiau pranešimų, inicijuoti straipsniai fakultetui aktualiomis temomis.
Pagrindinės žiniasklaidos priemonės, kuriose labiausiai atsispindėjo
KF veikla 2016 m.: meno žinių portalas kamane.lt; artnews.lt; mėnesinis kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“; dienraštis „Kauno diena“
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bei portalas kaunodiena.lt; interneto dienraštis bernardinai.lt; LRT kultūros laida „7 Kauno dienos“; portalas „Kas vyksta Kaune“; pilnas.
kaunas.lt.
Stiprybės
KF studijų ir meninės, mokslinės veiklos grindžiamos gerąja praktika
ir pirmosios nacionalinės meno (aukštosios) mokyklos tradicijų tąsa.
Fakulteto pastatų lokacija atveria veiklų ir bendradarbiavimo galimybes.
Ketvirtus metus iš eilės vykdomos veiklos susijusios su dailės ir medicinos jungtimi tampa vis stabilesnės, keičia fakulteto veidą ir atveria naujas galimybes. Palaikomi ir plėtojami ryšiai su verslo rinkomis ir gamybos sektoriumi.
Silpnybės
Mažėjantis studentų ir menkas įstojusiųjų pasiruošimas studijoms
mažina studijų kokybę ir studijų konkurencingumą. Tai lemia atskirų
programų neveiksnumą. Pastatų remonto darbų neįgyvendinimas
prisideda prie neigiamo įvaizdžio visuomenės ir stojančiųjų tarpe.
Neišnaudojamos kvalifikacijos kėlimo galimybės pagal akademinių
mainų programą.
Grėsmės
Įvertinus studijų organizavimo ir veiklos silpnybes iškyla grėsmės,
jog KF nebesirinks stojantieji. Darbo aplinkos sąlygų neatitikimas
studentų poreikiams, kelia grėsmę prarasti esamus studentus. Kyla
grėsmė, jog nebus gautas reikiamas finansavimo studijų bazės restauracijai ir atnaujinimui, aukštojo mokslo pertvarka netinkamai palies trapią
menų sritį.
Galimybės
KF turi galimybes veikti aktyviai viešinant studijų programas ir KF
veiklas; sulaukti pakankamo studijuojančiųjų skaičiaus; pilnai baigti
bazės restauracijos ir atnaujinimo darbus; Ieškoti galimybių atnaujinti
inventorių katedrų dirbtuvėse, vykdyti laboratorijų modernizaciją; plėsti
ir tobulinti projektinę veiklą, vykdyti gretutines veiklas – menininkų
rezidencijų, galerijų.
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5.2. Studijos
2016–2017 mokslo metus KF pradėjo 277 studentai. Iš jų 205
bakalaurai (iš jų 119 valstybės finansuojamose studijų vietose, 57 vals
tybės tikslinio finansavimo vietose, 29 valstybės nefinansuojamose vietose) ir 72 magistrantai (iš jų 70 valstybės finansuojamose vietose,
2 valstybės nefinansuojamose vietose). 2016 m. į bakalauro studijas
buvo priimta 51 studentas (24 į valstybės finansuojamas vietas, 13 į
valstybės tikslinio finansavimo vietas, bei 14 į valstybės nefinansuojamas vietas), studijas baigė 43 bakalaurai ir 17 magistrų. 2015 m. KF
startavusi I pakopos Interjero dizaino studijų programa išlaikė populiarumą stojančiųjų tarpe, į šią studijų programą fakultete įstojusiųjų
2016 m. skaičius didžiausias. KF populiariausiomis studijų programomis išlieka Interjero dizainas, Grafinis dizainas, Taikomoji grafika. Specialybės, kurios nesurinko arba rinko kritiniai mažą studentų skaičių –
Taikomoji keramika, Architektūra, Stiklas, Skulptūra.
Į magistro studijas buvo priimta 16 % mažiau studentų lyginant su
2015 m. priėmimu. 2016 m. 25 studentai sudarė II pakopos studijų
sutartis (2 valstybės nefinansuojamos studijų sutartys). 2016 m. išlyginamosiose studijose mokslus tęsė 4 studentai. Pagrindinis tokių studijų
tikslas – pasiruošimas stoti į VDA magistratūros studijas.
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II pakopa

Švietimo mainų programoje (Erasmus ir Erasmus + Praktika)
2016 m. dalyvavo 9 studentai, kurie studijas gilino ir praktikas vykdė
Italijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Lenkijos auštosiose meno mokyklose.
Rudens semestro metu KF Grafikos katedroje studijavo dvi studentės
iš Portugalijos, Lisabonos universiteto, atvykusios pagal mainų programą „Erasmus+“. Studentės teigiamai įvertino studijų procesą ir kokybę.
Vis tik fakultetui pagrindiniu iššūkiu priimant studentus iš užsienio yra
apgyvendinimo klausimas, kuris sprendžiamas pilnai įrengiant menininkų rezidencijų patalpas.
2016 m. išorinio vertinimo procese dalyvavo 3 VDA KF vykdomos
programos: I ir II pakopos Architektūros ir II pakopos Dailės terapijos
studijų programos. Atlikus išorinį vertinimą, Architektūros bakalauro
ir magistro studijų programos buvo akredituotos 6 metų laikotarpiui,
LSMU ir VDA KF vykdoma jungtinė Dailės terapijos studijų programa taip pat buvo akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Pro
gramų išorinio vertinimo išvados viešinamos VDA puslapyje bei fakul
teto viduje.
Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Architektūros bakalauro ir magistro
studijų programos buvo apjungtos ir pradėta vykdyti Architektūros
vientisųjų studijų programa, kurios trukmė 5 metai, o ją pabaigę
studentai įgis menų (architektūros) magistro kvalifikacinį laipsnį.
2016 m. vadovaujantis SKVC studijų krypčių vertinimo planu
2017 metams, 7 KF studijų programos: I ir II pakopų Taikomosios
keramikos, Taikomosios tekstilės ir Taikomosios grafikos bei I pakopos
Skulptūros studijų programos rengė šių programų savianalizių suvestines. Šių programų ekspertų vizitai numatomi 2017 m. pavasarį, po
kurių paaiškės studijų programų akreditacijos terminai.
Siekiant užtikrinti studijų programų komitetų veiksnumą bei studijų
programų kokybės užtikrinimą, VDA Rektoriaus įsakymu buvo atnaujinti VDA KF Studijų programų komitetų sudėtis.
Vienas iš studijų kokybės stebėsenos ir gerinimo veiksnių yra
apklausų organizavimas. 2016 m. spalio 24 – lapkričio 25 d. suorganizuota 5 paskutinių metų (2012-2016 m.) absolventų apklausa, kurioje
sudalyvavo 48,46 proc. per šį laikotarpį fakultetą baigę absolventai

117

(viso 189 absolventai). Studijų kokybės specialistė atliko apklausos
analizę, parengta absolventų apklausos ataskaita, apibendrinti duomenys susipažinimui pateikti bendrai katedroms. Išanalizavus anketinius
duomenis, paaiškėjo, kad 138 absolventai šiuo metu dirba pagal specialybę, 22 – dirba ne pagal specialybę, 20 – nedirba, o 9 – nepateikė
duomenų, todėl galima teigti, kad daugiau nei 73 proc. VDA KF
absolventų sėkmingai įsidarbina pagal specialybę. Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad dauguma iš šiuo metu nedirbančių absolventų tęsia
studijas, todėl laikyti jų tikrais bedarbiais negalima.
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5.3. Metodinis darbas
Naujai parengtos ir patobulintos 37 studijų dalykų (modulių)
programos, taip pat parengtos 45 dalyko (modulio) studijų priemonės.
Aktyviausi šioje srityje buvo Humanitarinių mokslų bei Grafinio dizaino
katedrų dėstytojai. Katedrų pedagogai buvo itin aktyvūs renginių
organizavimo srityje – suorganizuoti 127 renginiai, studentų parodos,
seminarai ir t.t. Aktyviausiai šiuo aspektu dirbta Tapybos ir Grafikos
katedrose.
2016 m. buvo atvykusios 4 dėstytojos iš užsienio (Guda Koster
(Olandija), Olivija Douris (Italija), prof. Mare Saere (Estija),
prof. dr. Inguna Audere (Latvija), kurios skaitė paskaitas, vedė kūrybines dirbtuves, praktikas įvairių kursų ir specialybių KF studentams.
Fakultete vizitavo VF dėstytojai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, kurie
skaitė intensyvų paskaitų kursą Tapybos katedros studentams.
Fakulteto dėstytojų kūrybinė veikla buvo beveik dvigubai aktyvesnė
ir produktyvesnė lyginant su 2015 m. Išskirtos 414 įvairios meninės
kūrybinės veiklos pozicijos, iš jų kaip svarbiausi pažymėti 48 veiklos
rezultatai. 34 meninės kūrybinės veiklos ekspertavimo, socialinių
partnerių konsultavimo, vertimo, recenzijų ir kt. faktai; 69 studentų
meninės, mokslinės veiklos profesiniai pasiekimai.
Išleistos 5 mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai,
publikuotas 1 mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo
rodiklį, recenzuojamuose leidiniuose publikuoti 5 mokslo straipsniai,
1 mokslo publikacija profesiniame leidinyje, 8 socialinės, kultūrinės
plėtros darbai. Atlikti 3 taikomųjų tyrimų darbai.
Skaityti 36 pranešimai konferencijose, seminaruose Lietuvoje
ir užsienyje, pasirodė 58 straipsniai spaudoje, dalyvauta radijo ir TV
laidose, skaitytos paskaitos visuomenei, vykdyta 18 socialinių partnerių
konsultacijų, 7 konsultacijos studentams ne studijų veiklos klausimais.
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5.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
2016 m. fakulteto etatų ir darbuotojų skaičius keitėsi labai nežymiai.
KF šakiniuose padaliniuose dirbo 84 dėstytojai (42 etatai). Iš jų –
53 atestuoti, konkurso būdu išrinkti dėstytojai (34 etatai), likusieji
(8 et.) kviestiniai, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai, priimti pagal
terminuotas darbo ar intelektualių paslaugų sutartis. Jų užimamas
krūvis sudarė apie 20 % bendro dėstomo krūvio. Tai didžiąja dalimi
yra humanitarinių, socialinių, technologinių mokslų sričių tyrėjai,
taip pat, meno įstaigų, verslo atstovai, reklamos, vadybos, informatikos
specialistai. Pagal ilgalaikę personalo formavimo strategiją dėl studentų
mažėjimo kviestinių dėstytojų dalis turėtų tik augti, kad užtikrinti užimtumą ir stabilias darbo sąlygas nuolatiniams fakulteto darbuotojams.
Atsižvelgiant į dėstytojų pareigybinę kvalifikaciją, profesoriaus
pareigas ėjo 18 profesorių (11,35 etatų), docento – 29 (17,3 etatų),
lektoriaus – 35 (12,75 etato), asistento – 2 (0,6 etato) ir vyresniojo
mokslo darbuotojo pareigas vykdė 1 (0,5 etato). Turintys daktaro
mokslo laipsnį dirbo 2 profesoriai, 5 docentai ir 2 lektoriai. Fakulteto
administracijos, ūkio, bibliotekos, laboratorijų darbuotojų skaičius
2016 m. nesikeitė.
Vadovaujantis VDA katedros vedėjo skyrimo tvarkos aprašu, 2016 m.
gegužę buvo paskelbtas konkursas 7 katedrų vedėjų pareigoms užimti.
Penkerių metų kadencijai katedros vedėjų pareigas eiti paskirti šie
dėstytojai: A. Vaikūnienė (Tapybos k.), prof. S. J. Jarašius (Dizaino k.),
prof. V. Trakimavičius (Grafinio dizaino k.), doc. V. Almonaitytė Navickienė (Humanitarinių mokslų k.), doc. V. Naginionis (Grafikos k.),
doc. M. Žaltauskaitė Grašienė (Tapybos k.), doc. R. Sederevičius
(Keramikos ir porceliano k.).
2016 m. planine tvarka atestuoti ir konkurso keliu išrinkti toliau eiti
pareigas 5 fakulteto dėstytojai: doc. R. Brakauskaitė, prof. R. Mulevičius, lekt. R. Giedraitis, lekt. T. Vosylius, prof. J. Audėjaitis. Rektoriaus
įsakymu, dėstytojams, dirbantiems katedrose, kurios keli metai iš eilės
nesurenka minimalaus norminio studentų, atestacija nebuvo skelbiama.
Šis įsakas palietė Architektūros, Skulptūros, Stiklo katedras. Konkurso
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būdu į aukštesnes docento pareigas perkeltas grafikos katedros lektorius
V. Naginionis, į naujai įsteigtas docento pareigas konkurso būdu
išrinktos ir paskirtos dvi dėstytojos: A. Vaitkūnienė (Tapybos katedra)
ir dr. O. Žukauskienė (Humanitarinių mokslų katedra).
2016 m. meno daktaro mokslo laipsnį apsigynė Kauno fakulteto
Tapybos katedros lektorė Jovita Varkulevičienė.
2016 m. dėstytojai kėlė kvalifikaciją tobulindami savo dalykines bei
bendrąsias kompetencijas įvairaus pobūdžio seminaruose, konferencijose (iš viso 86 pozicijos), vykdytos 2 meninės stažuotės Lietuvoje.
Fakulteto dėstytojai gana aktyviai užsiima profesinių renginių organizavimu (69 pozicijos), yra įvairių tarptautinių ir Lietuvos organizacijų
nariai (60 pozicijų) bei bendradarbiauja su mokslo ir švietimo institucijomis (27 pozicijos).
Kauno fakulteto darbuotojų etatai ir kvalifikacinė sudėtis pateikti 24–26 lentelėje
prieduose.
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5.5. Meno ir mokslo renginiai
Nidos meno kolonijoje rugsėjo 12–20 dienomis vyko tarptautinės
dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea-2016/ Design 4 real“, kurių
metu jaunieji dizaineriai iš 3 valstybių ir 4 organizacijų – Italijos,
Lenkijos ir Lietuvos įgyvendino verslo partnerių užsakymus. Projekto
rezultatai buvo eksponuojami apie 100 lankytojų vien atidaryme
sulaukusiame Kauno fakulteto Dizaino katedros 20-ečio parodos
renginyje (2016-12-08) ir iki 2017 m. sausio 8 d. eksponuoti galerijoje
„Meno forma“. Šios tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės organizuotos fakultete ketvirtą kartą ir tampa neatsiejama fakulteto veiklos
ir dizaino studentų studijų dalimi.
VDA KF drauge su Ventos socialinės globos namais vykdė tęstinį
projektą „Tu negali – menas gali“ (projektą iš dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba). 2016 metais jame dalyvavo VDA Kauno fakulteto
Tekstilės, Keramikos ir porceliano, Grafikos, Dizaino bei Tapybos
katedros, kurios organizavo kūrybines dirbtuves ir edukacinius užsiėmimus, buvo vizualizuoti psichoedukacinės pasakos personažai, kurie
naudoti lėlių teatro spektaklyje. Projekto metu siekta gerinti neįgalių
vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatą, stiprinti bendravimo, situacijų
valdymo įgūdžius bei padėti įgyti daugiau pasitikėjimo savimi pasitelkiant meną ir meninę veiklą. Projektas užbaigtas baigiamuoju renginiu
– lėlių teatro spektaklio premjera Ventos socialinės globos namuose,
kuriame dalyvavo ir žiniasklaidos bei vietinės valdžios atstovai.
Fakulteto Grafikos katedra įgyvendino projektą „(ne)LAISVAS
menas“ (projektą rėmė Kauno miesto savivaldybė). Projektas vykdytas
bendradarbiaujant su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi – pataisos namais. Surinktos mobilios dailininkų ir lektorių grupės, gebančios dirbti su įvairių socialinių įgūdžių stokojančiais, bet kuriančiais
nuteistais nepilnamečiais ir parengti teorinių paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklai, adaptuoti įgyvendinimui tardymo izoliatoriuje. Taip pat
surinkta 10 asmenų nepilnamečių grupė, sutikusi dalyvauti kūrybiniuose užsiėmimuose. Projekto metu buvo surengtos 5 kūrybinės dirbtuvės
ir 5 seminarai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje, kurių metu
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dėstytos teorinės bei praktinės paskaitos apie tai, kaip minimaliausiomis
priemonėmis sukurti ar pagaminti dailės objektą, turintį tiek taikomąją,
tiek estetinę funkciją: tai paveikslai ant sienos, atspaudai ant marškinėlių, knygų įrišimas ir kita. Projektas užbaigtas baigiamuoju renginiu –
vieša diskusija ir nuteistųjų nepilnamečių ir profesionalių dalininkų
bendra paroda „Herojus“ VDA Kauno fakultete, kuriame dalyvavo
ir žiniasklaidos atstovai. Projekto tikslas – paskatinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų auklėtinių socialinę integraciją į kultūrinį Kauno miesto ir šalies gyvenimą, ugdyti kūrybiškumą bei
verslumą, pasitelkiant menines priemones. Projekto metu buvo užmegztas bendradarbiavimas su KNTĮ-PN, išplėtotos socialinio projekto
veiklos, nežymiai, bet pagerinta Grafikos katedros materialinė bazė,
projektas atnešė daug pozityvių atgarsių spaudoje.
Spalio 21 d. vyko KF organizuota tarptautinė konferencija „Piešinys
šių dienų vaizdinėje kultūroje ir menų edukacijoje“, kuri orientuota
į dailės pedagogų tikslinę auditoriją. Konferenciją lydėjo VDA Kauno
fakulteto, Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto, Kauno dailės
gimnazijos, Kauno taikomosios dailės mokyklos ir Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos studentų ir mokinių piešinių parodos, dalyvavo
dailės pedagogai. Pranešimus skaitė VDA KF dėstytojai prof. R. Mulevičius ir doc. V. Narutis. Konferencija ir parodos surengtos pagal
projektą „Piešimas nūdienos vizualinės raiškos ir edukacijos kontekstuose“ (projektą rėmė Kauno miesto savivaldybė).
Vykdytas tęstinis projektas „Perspektyvos: menas, kepenų ligos ir aš
pasveikęs“, remiamas ir vykdomas drauge su farmacijos kompanija
„Abbvie“, kuriame fakultetas dalyvauja nuo 2014 m. Projekto idėja –
paciento ir menininko susitikimas, po kurio menininkas savo kūrinyje
atvaizduoja svarbiausius paciento išgyvenimus. 2016 m. meniniame
projekte dalyvavo 17 menininkų iš Kauno fakulteto. Projekto rezultatai
pristatyti parodoje, atidarytoje LR Sveikatos apsaugos ministerijoje.
Pirmą kartą vykdytas bendras fakulteto ir Kauno kultūros centro
„Tautos namai“ projektas „Senjoro portretas“. Savaitę Tapybos ir Grafikos katedrų studentai bendraudami su vyresnio amžiaus projekto
dalyviais kūrė jų portretus, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Projekto
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tikslas – komunikuoti apie socialinės atskirties problemas. Projekto
rezultatai pristatyti spalio mėnesį kultūros centre „Tautos namai“,
kur atidaryta projekto paroda.
Fakulteto dizaino, stiklo, keramikos studentai aktyviai dalyvavo
kasmetiniame „Dizaino savaitės“ renginyje, o Grafikos katedros dėstytojų ir studentų iniciatyva dalyvauta pirmą kartą Kaune vykusiame
galerijų savaitgalio „Gallery weekend“ renginyje.
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5.6. Studentų pasiekimai
Vienas ryškiausių 2016 m. studentų pasiekimų – Architektūros
katedros absolventės Gabrielės Griušytės laimėjimas. Ji laimėjo Baltijos
šalių architektūros studentų baigiamųjų darbų geriausio bakalauro
baigiamojo darbo apdovanojimą, įsteigtą Baltijos architektų sąjungų
asociacijos. Taip pat Architektūros katedros studentas Julius Seniūnas
su savo baigiamuoju darbu „Berlin University Residences“ (darbo
vadovas lekt. Tomas Kuleša) pateko tarp Archmedium konkurso
finalininkų. 		
Stiklo katedros magistrantė Kamilė Stanevičiūtė atstovavo Lietuvai
Europos geriausių stiklo meno darbų bienalėje (European Glass
Context 2016). Tos pačios magistrantės darbas „Vienas iš septynių“
laimėjo „LRT kultūros“ simpatijų prizą renginyje „Pin Diena: Kultūros
maratonas“. Taip pat Stiklo katedros studentės Eglės Petronytės
baigiamasis darbas eksponuotas prestižiniame tarptautiniame baigiamųjų darbų stiklo meno specialybių konkurse – parodoje Stanislav Libensky Award 2017.
Grafinio dizaino katedros studentė Kotryna Opanovičiūtė laimėjo
„Izraelio ir Lietuvos diplomatiniams santykiams 25 metai“ logotipo ir
pašto ženklo konkursą (darbo vadovė doc. Rita Brakauskaitė). 2017 m.
sausio mėn. 7 d. išleistas dvišalis Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimą
pažymintis pašto ženklas. Taip pat Grafinio dizaino katedros studentės
Aurėjos Jucevičiūtės baigiamasis bakalauro darbas (Vizualinis identitetas I-ajai Kauno mokyklai) (darbo vadovė lekt. Laimutė Varkalaitė)
įtrauktas į prestižinį leidinį „LOGO TALKS IV“.
2016 m. sėkmingi buvo Pramoninio dizaino katedros studentams:
mobilios knygų ekspozicijų sistemos „Mobilibris“ konkurse pirmas tris
vietas laimėjo šios katedros studentai – Eglė Zarembaitė (1 vieta),
Justina Muščinskaitė (2 vieta) ir Artūras Čalka (3 vieta). Jaunojo
dizainerio 2016 konkurse studentė Aistė Bankauskaitė laimėjo publikos
prizą. Konkurse REED: REjuvenate European DESIGN studentė
Justina Muščinskaitė laimėjo 3-ą vietą.
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5.7. Bendradarbiavimas
Per 2016 m. pasirašyta 21 bendradarbiavimo sutartis tarp VDA KF
ir įvairių įmonių bei institucijų, su kuriais vykdomos partnerystės
studijų procese, projektinėje bei kūrybinių dirbtuvių veiklose.
Fakulteto katedros bendradarbiavo su aukštojo mokslo įstaigomis –
LSMU, KTU, VDU, Scuola Italiana Design, dirbo su Kauno, Panevėžio, Kėdainių, Anykščių miestų savivaldybėmis, bendradarbiauta su
muziejais ir galerijomis Kaune ir vidurio Lietuvos regione (aktyviausiai
veikta su Kauno fotografijos galerija, Maironio lietuvių literatūros
muziejumi, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, J. Monkutės Marks muziejumi – galerija, galerija „Balta“). Stiprinti ryšiai su
įmonėmis, kurių veiklos yra naudingos studijiniame procese arba yra
potencialūs darbdaviai Kauno fakulteto absolventams (UAB „Glasremis“, UAB „Promodus“, UAB „In dot“, UAB „Thermoweawe“,
UAB „Nortijos grupė“, UAB „Sneaky Box“, UAB „Jūsų Flintas“,
UAB „Viasolis“, UAB „Novameta“, leidykla „Šviesa“ ir kt., valstybinė
kultūros paveldo komisija).
Įgyvendinant meninius ir socialinius projektus aktyviai dirbta su
Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, Ventos socialinės globos namais,
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi–pataisos namais, Kauno
senjorų akademija, Lietuvos energijos gamyba.
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5.8. Studijų infrastruktūra
2016 m. tęsti pastatų komplekso Muitinės g. 2 restauravimo ir pritaikymo studijų reikmėms darbai. Nors šio komplekso tvarkybos darbai
Kauno fakultetui yra didelė finansinė našta, vis tik 2016 m. buvo
atnaujinti pagrindinio KF pastato Muitinės g. 4 fasadai, suremontuotas
vidaus kiemas, atlikti einamieji remonto ir tvarkybos darbai visuose
fakultetui priklausančiuose pastatuose. Taip pat tęstas kompiuterinės
technikos atnaujinimas, plėsta bevielio interneto ryšio sistema fakultete.
Per 2016 m. užbaigta pastatų komplekso Muitinės g. 2 „F“ korpuse
svečių namų ir laiptinės restauracija (239,47 kv. m.), restauruotos „F“
korpuso I a. patalpos (149,75 kv. m.) bei pradėta „A“ korpuso fasado
sienų restauracija.
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5.9. Ūkinė ir finansinė būklė
Ūkiniai 2016 m. KF vykdyti laikantis patvirtintų biudžeto ir nuosavų lėšų sąmatų. Fakultetas 2017 metų pradžiai neturi finansinių
įsiskolinimų darbuotojams ar kitiems ūkio subjektams.
Kauno fakulteto finansavimo šaltiniai:
Valstybės biudžeto asignavimai
• paprastosios lėšos – 1036,2 tūkst. Eur;
• valstybės investicinio fondo lėšos, skirtos pastatų komplekso
rekonstravimui: projektui „Mokomojo korpuso Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms“ – 200 tūkst. Eur;
Nuosavos lėšos:
• likutis metų pradžioje – 178,3 tūkst. Eur;
• pajamos iš studentų mokančių už studijas – 75,4 tūkst. Eur;
• papildomo ugdymo paslaugos, laisvi klausytojai, konferencijos
ir pan. – 26,2 tūkst. Eur;
• pajamos pagal jungtinės veiklos sutartis su KTU ir LSMU –
12,2 tūkst. Eur;
• įplaukos už teikiamas paslaugas, kita ūkinė veikla – 25,5 tūkst. Eur;
Projektų finansavimo pajamos: 24,2 tūkst. Eur;
Parama: 10,3 tūkst. Eur.
Lyginant su 2015 m., 2016 m. įplaukos iš studentų įnašų sumažėjo
24,8 %, pagal gretutinių studijų ir bendrų mokymo programų sutartis
gaunamos lėšos sumažėjo 45 %. Šie skaičiai rodo, kad besimokančių
valstybės nefinansuojamuose vietose studentų skaičius mažėja, taip pat,
silpnėja fakulteto įtaka bendrų (gretutinių) programų vykdyme. Siekiant finansinio stabilumo, būtina ieškoti naujų lėšų pritraukimo būdų
ir šaltinių. Biudžetinės lėšos įsisavintos 100 %. Kauno fakulteto darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota
831,6 tūkst., arba 80,25 % biudžetinių asignavimų.
2016 m. panaudota 50 % nuosavų lėšų šiems tikslams: darbo
užmokesčiui ir darbuotojų skatinimui (kartu su Sodros įmokomis) –
73,6 tūkst. eur; ilgalaikio turto įsigijimui – 23 tūkst. Eur; KF pastato
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Muitinės g. 2 kofinansavimui – 44,4 tūkst. Eur; katedrų reikmėms –
8,6 tūkst. Eur; paskolintos lėšos – 2,3 tūkst. Eur; kitos išlaidos prekėms
ir paslaugoms, komandiruotėms ir pan. – 8,9 tūkst. Eur.
Suvestiniai Kauno fakulteto veiklos rodikliai pateikti 2 lentelėje prieduose.
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6. TELŠIŲ FAKULTETAS

6.1. Veiklos apžvalga
2016 m. Telšių fakulteto (TF) pagrindinė veikla buvo sukoncen
truota į nuoseklų studijų proceso vykdymą, įvairių meninių projektų
įgyvendinimą ir paiešką įvairių galimybių fakulteto mokymo bazei
pagerinti. Atsižvelgiant į pavasario ir rudens semestrų rezultatus,
studentų apklausas, absolventų ir socialinių partnerių pastebėjimus,
fakulteto Tarybos posėdžiuose buvo sprendžiami klausimai susiję su
studijų kokybės užtikrinimu, į išorines permainas jautriai reaguojančios
fakulteto veiklos strategijos formavimu bei fakultete vykdomų studijų
programų sklaidos didinimu.
Kaip ir kiekvienais metais TF organizavo studentų darbų parodas
įvairiuose Lietuvos miestuose, dėstytojai įgyvendino įvairius meninius
projektus, vyko į tarptautines parodas, lankėsi užsienio meno ir dizaino
mokyklose.
2016 m. TF kartu su VDA projektų skyriumi pilnai įgyvendino
projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas“
(EEE-LT06- KM-01-K-01-068). Kito projekto metu, prisidedant
Telšių rajono savivaldybei, buvo atnaujinta tame pačiame pastate esanti
VDA Telšių galerija. 2016 m. pradžioje Švietimo ir mokslo ministerijai
priėmus sprendimą naikinti Žemaitijos kolegiją, VDA Telšių fakultetui
patikėjimo teise buvo perduoti anksčiau Žemaitijos kolegijai priklausantys pastatai adresu Muziejaus g. 29A, ir Kalno g. 16, Telšiuose. Įvertinus
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fakulteto finansinius pajėgumus buvo rastas optimalus pastatų panaudojimo variantas, kuris fakultetui suteikė ir tam tikrų papildomų
galimybių. 2016 m. spalio 6 d. VDA rektorius su Švietimo ir mokslo
ministerija pasirašė sutartį, pagal kurią VDA Telšių fakultetui priklausančio pastato (Muziejaus g. 29A, Telšiai) pirmame aukšte bus įkurtas
Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM – angl. Science, Technnology, Engineering,
Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centras. Kritiškai
vertinant vykstančius procesus aukštojo mokslo sistemoje ir aštrėjant
demografinei situacijai Lietuvoje, tokio centro atsiradimas fakulteto
patalpose yra strategiškai svarbus žingsnis siekiant sudominti jaunimą
rinktis studijas būtent VDA Telšių fakultete.
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6.2. Studijos
2016 m. fakultete vykdomose universitetinio bakalauro dailės, dizaino studijų programose studijavo 98 studentai. Bakalauro baigiamąjį
darbą gynėsi 21 bakalaurantas. 7 baigiamieji darbai įvertinti puikiai,
3 iš jų – su atžymėjimais. Atžymėjimai skirti Metalo meno ir juvelyrikos
studijų programos bakalaurui Karoliui Kurkliečiui (baigiamasis dabas
„Žiedų kolekcija“ darbo vadovė prof. Laima Kėrienė), Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo specializacija) bakalaurui Jorūnui Šikšnai
(baigiamasis darbas „Interjero įrangos projektas“ darbo vadovas doc.
Ramūnas Banys), Skulptūros (Taikomosios skulptūros specializacija)
bakalaurei Raimondai Šiudeikytei (baigiamasis darbas „Pakrantė“,
darbo vadovas lekt. Gintaras Gailius).
2016 m. pagal Erasmus studentų mainų programą išvyko 4 fakulteto studentai. III kurso Skulptūros (Taikomosios skulptūros specializacija) programos studentas Gabrielius Kuliešius studijavo Latvijos dailės
akademijoje, III kurso Skulptūros (Taikomosios skulptūros specializacija) programos studentas Remigijus Skersis – Athens Scholl of Fine Arts
(Graikija), III kurso Metalo meno ir juvelyrikos programos studentė
Zane Žukovska – Hochschule Trier/Trier University of Applied Sciences (Vokietija). 2016 m. Nordplius praktikos galimybėmis pasinaudojo
3 fakulteto studentai: III kurso Metalo meno ir juvelyrikos programos
studentė Zane Žukovska – SIA „Craft“ (Latvija), III kurso Metalo
meno ir juvelyrikos programos studentė Viktorija Vainiutė – James
Newman Jewellery (Jungtinė karalystė), IV kurso Dizaino (Baldų
dizaino ir restauravimo specializacija) studentė Eglė Bačianskaitė –
Hans Sandgren Jakobsen (Danija). Postudijinės praktikos galimybėmis
pasinaudojo 2 Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos absolventai – Karolis Kurklietis ir Lauryna Kiškytė (Juvelyro Tanel Veenre
dirbtuvėse (Estija).
2016 m. į VDA Telšių fakulteto vykdomų studijų programas įstojo
22 studentai. Į valstybės finansuojamas vietas įstojo 8 studentai, tikslinės valstybės finansuojamos vietos buvo paskirtos 12 studentų. 2 studentai įstojo į valstybės nefinansuojamas vietas.
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Telšių fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2012-2016 m.
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6.3. Metodinė veikla
Kaip ir kiekvienais metais, fakultetas nuosekliai vykdė universitetinio
bakalauro studijų programas vadovaudamasis patvirtintais studijų planais. Studijų dalykų (modulių) programų atnaujinimas vyko nustatyta
tvarka, įvertinus rudens ir pavasario semestrų rezultatus, atsižvelgiant
į išsakytus studentų, absolventų ir socialinių partnerių pastebėjimus
bei aptarus reikalingus pokyčius fakulteto taryboje. Vykdydami studijų
procesą, fakulteto dėstytojai organizavo įvairias studentų išvykas
į Lietuvoje ir užsienyje vykstančias parodas, organizavo kūrybines
dirbtuves, seminarus, įtraukė studentus į vykdomų meninių projektų
veiklą. Siekdami didesnio studijų programų sklaidos efektyvumo
fakulteto dėstytojai organizavo vykdomų studijų programų studentų
kūrybinių darbų parodas. Doc. Beata Zdramytė organizavo Metalo
meno ir juvelyrikos studijų programos studentų darbų parodą Tarp
tautiniame juvelyrikos festivalyje Silver 2016 Legnicoje Lenkijoje,
tarptautinėje parodoje „Amberif 2016 Gdansk” Lenkijoje, tarptautinėje
Baltijos juvelyrikos parodoje “Amber Trip 2016” Vilniuje. Doc. Laima
Mikalauskienė renginio „Dizaino savaitė2016“ metu organizavo
studentų darbų parodą „Dizaino objektai“ VDA Telšių galerijoje
ir parodą „Tradicijos ir inovacijos“ Kaune. Dizaino (Baldų dizaino
ir restauravimo specializacija) studentų darbai buvo pristatyti tarptautinėje parodoje „Baldai 2016“ Litexpo parodų rūmuose Vilniuje.
Doc. Alvydas Mikuta Telšių menų inkubatoriaus galerijoje surengė
studentų piešinių parodą „Telšių miestas piešiniuose“. Buvo organizuojami fakulteto veiklos pristatymai įvairiuose Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklose. Išsamiau su vykdomomis studijomis norintiems susipažinti
moksleiviams ir jų mokytojams buvo organizuojamos ekskursijos
fakulteto patalpose, naujai atidarytame Taikomųjų kultūros paveldo
tyrimų ir konservavimo centre ir VDA Telšių galerijoje.
2015 m. tarptautinių ekspertų grupei ir Studijų kokybės centrui
teigiamai įvertinus fakultete vykdomas Dizaino (Baldų dizaino ir
restauravimo, Gaminio dizaino specializacijos – 6 metams) ir Kostiumo
dizaino (Aprangos ir mezgimo dizaino specializacija – 3 metams)
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programas, 2016 m. buvo pradėta ruoštis naujam anksčiau maksimaliam 6 metų laikotarpiui įvertintų fakulteto dailės krypties studijų
programų vertinimui. 2016 m. parengta Skulptūros (Taikomosios
skulptūros specializacijos) studijų programos savianalizė.
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6.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
2016 m. dėstytojų personalas iš esmės liko nepakitęs. Po paskelbto
pedagogų konkurso ir priimto VDA Menininkų atestavimo, konkursų
organizavimo komisijos sprendimo antrą kadenciją docento pareigas ėjo
Dizaino katedros dėstytojai doc. Laima Mikalauskienė ir doc. Ramūnas
Banys. Docento pareigas toliau pratęstos Dailės pagrindų ir teorijos
katedros dėstytojui Alvydui Mikutai. Lektoriaus pareigos pratęstos
Dailės pagrindų ir teorijos katedros dėstytojoms Algimantai Dargienei,
Laimutei Domkienei, Ilonai Kavaliauskienei ir Dizaino katedros dėstytojai Žydrūnei Kriukaitei Juciuvienei. Kaip ir ankstesniais metais iš Vilniaus fakulteto atvyko dėstyti prof. dr. Adomas Butrimas, ir dr. Marius
Iršėnas. Iš Kauno fakulteto atvykusi dėstytoja dr. Ingrida Veliūtė rudens
semestro metu pavadavo motinystės atostogose esančią fakulteto
dėstytoją dr. Liepą Griciūtę-Šverebienę. 2016 m. birželio mėnesį
užbaigus projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“
(EEE-LT06- KM-01-K-01-068) buvo performuotas centro personalas
pasikeitė centro tyrėjai. Į centro veiklą kaip tyrėjai įsijungė fakulteto
dėstytojas istorikas lekt. Povilas Šverebas ir Klaipėdos universiteto
doktorantas, archeologas Gvidas Slah. Centro restauratoriumi toliau
dirbo Dovydas Ušinskas. Restauratorių Ramūną Balsevičių pakeitė
fakulteto specialistas praktiniam mokymui Valdas Giedra.
Siekiant didinti pedagogų kvalifikacinę kompetenciją fakultetas
organizavo išvykas į tarptautines parodas. 2016 m. vasario mėnesį
Dizaino katedros dėstytojas doc. Ramūnas Banys kartu su studentais
lankėsi ‚,Stockholm Furniture and Northern Light Fair 2016“ Švedijoje. Metalo plastikos katedros dėstytojai doc. Beata Zdramytė, doc. Remigija Vaitkutė ir doc. Albertas Gedvilas kartu su studentais vyko
į tarptautinės juvelyrikos festivalį „Silver 2016“ Legnicoje (Lenkija).
Dizaino katedros dėstytojas doc. Ramūnas Banys dalyvavo Šiaurės
ir Baltijos šalių regiono aukštųjų dizaino mokyklų tinklo CIRRUS
narių susitikime University of Lapland Rovaniemi (Suomija).
Dizaino katedros dėstytojos lekt. Žydrūnė Kriukaitė Juciuvienė,
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prof. Zita Inčirauskienė ir prof. Virginija Degenienė dalyvavo seminare
“Fashion and design: trends, fashion industry and its driving force”
Rygoje (Latvija). Prof. Virginija Degenienė dalyvavo 5-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Arts and Music in Cultural Discourse“
Rezeknes Technologija akademija (Latvija). Metalo plastikos katedros
dėstytoja doc. Remigija Vaitkutė ir lekt. Marius Norkus dalyvavo
XVI Tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume Gdansko dailės
akademijoje (Lenkija). Prof. Remigija Vaitkutė ir lekt. Albinas Jukumas
dalyvavo Tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume Aizputės tarpdisciplininio meno centre Latvijoje. Fakulteto dėstytojai prof. Petras Gintalas, doc. Alvydas Mikuta, doc. Mindaugas Šimkevičius, doc. Tomas
Vaičaitis, lekt. Laimutė Domkienė dalyvavo VDA organizuotoje konferencijoje „Piešinys šių dienų vaizdinėje kultūroje ir edukacijoje“ Vilniuje. Fakulteto dėstytojai doc. Ramūnas Banys, lekt. Povilas Šverebas,
prof. Romualdas Inčirauskas, doc. Albertas Gedvilas ir lekt. Ramūnas
Balsevičius dalyvavo VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ organizuotame
seminare „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. Nekilnojamųjų
kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė“ Pavirvytės dvare,
Mažeikių r. Po seminaro vyko nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistų kvalifikacijos egzaminas. Minėtiems dėstytojams išduoti
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialistų
atestatai (specializacija – nekilnojamojo kultūros vertybių vertinimo
specialioji ekspertizė).
Atsižvelgdami į savo individualią profesinę kūrybinę veiklą fakulteto
dėstytojai savarankiškai dalyvavo įvairiuose mokymuose ir konferencijose. Doc. Ramūnas Banys dalyvavo dviejuose Lietuvos Architektų rūmų
organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
Lekt. Žydrūnė Kriukaitė Juciuvienė lankė seminarų ciklą „Mados
verslas: kaip būti aktualiam rytojaus mados rinkoje“ Klaipėdos kultūros
fabrike. Dėstytojas lekt. Benas Staškauskas dalyvavo Seminare „Autorinės kūrybos bei marketingo principų pristatymas“ Kaune. Prof. Laima
Kerienė lankė anglų kalbos kursus Vilniuje.
Telšių fakulteto darbuotojų etatai ir kvalifikacinė sudėtis pateikti 24–26 lentelėje
prieduose.
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6.5. Meno ir mokslo renginiai
2016 m. vienu iš svarbiausių įvykių fakultetui buvo Taikomųjų
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro ir atnaujintos VDA
Telšių galerijos atidarymas. Suremontuotos ekspozicinės erdvės,
įrengtos restauravimo dirbtuvės, tyrėjų kabinetai, pagalbinės patalpos,
įsigyta nauja įranga, ir pradėtos naujos veiklos ženkliai sustiprino
fakulteto vykdomą meno ir mokslo kokybę. Nuo metų pradžios centras
suorganizavo 13 edukacinių, renginių įvairiomis kultūros paveldo
tyrimų ir apsaugos tematikomis. Atviras visuomenei paskaitas skaitė
prof. dr. Adomas Butrimas, prof. dr. Jonas Glemža, dr. Dalia Klajumienė, dr. Skaidrė Urbonienė, prof. Algirdas Žebrauskas, centro tyrėjas
Gvidas Slah ir kiti lektoriai. Centro tyrėjas Povilas Šverebas tęsė Telšių
amatų mokyklos tyrimus ir juos publikavo regioninėje spaudoje, atliko
Kretingos bažnyčios senųjų ir dabartinių varpų istorinius tyrimus ir
paruošė publikaciją leidiniui apie šią bažnyčią. Taip pat buvo atlikti
Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altorių istoriniai tyrimai,
nustatinėjama jų autorystė. Povilas Šverebas kartu su dr. Liepa Gri
ciūte-Šverebiene publikavo straipsnį „Glocken Königsberger
Glockengießer im Bistum Telschen (Telšiai)/Litauen“ Deutchen
Glockenmuzeums metiniame mokslinių straipsnių leidinyje, kartu su
kitais autoriais parengė atskirus skyrius knygai („Šilalės krašto bažnyčios: istorija ir architektūra“ Šilalė, 2016). Kitas centro tyrėjas Gvidas
Slah organizavo atviras paskaitas centre, tyrinėjo priešistorines technologijas (jo tyrimų sritis – eksperimentinė archeologija ir trasologija),
dalyvavo rengiant publikacijas Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose
leidiniuose bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
2016 m. atsinaujinusi VDA Telšių galerijoje buvo eksponuojamos
šiuolaikinės vengrų juvelyrikos paroda „Shapes of Jungary“, nacionalinio konkurso „Geras dizainas“ prizininkų darbų paroda, tarptautinė
šiuolaikinės iliustracijos paroda „ {im}proper illustration”, jaunųjų
Lietuvos skulptorių parodą „Jauna skulptūra“, Lietuvos stiklo menininkų parodą „Lūkesčių procesai“, Eglės Čejauskaitės-Gintalės juvelyrikos
paroda „Balsai ir daiktai“ ir kitos parodas, kuriose buvo eksponuojamos
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fakulteto dėstytojų ir studentų darbai. VDA Telšių galerijos vadovė
Gabrielė Pranevičiūtė taip pat kuravo parodas, kurios buvo pristatomos
kituose Lietuvos ir užsienio miestuose .VDA TF Metalo meno ir
juvelyrikos studijos dėstytojų ir studentų darbų paroda „Stotelė – jūra“
surengta Palangos gintaro muziejuje. Tarptautinio juvelyrikos simpoziumo „Akis 2015 Telšiai“ ekspozicija tarptautinėje juvelyrikos ir gintaro
mugėje «Amberif» Gdanske Lenkijoje.
Fakulteto dėstytojai vykdė aktyvią meninę veiklą, dalyvavo
įvairiuose renginiuose, rengė įvairius projektus, pristatė savo kūrybos
parodas. Prof. Romualdas Inčirauskas VDA Telšių galerijoje surengė
parodą „Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros durys „Kaip tai
padaryta?“, parodą „Iš garažo. Skulptūra, medaliai ir…“, Šv. Jono
gatvės galerijoje Vilniuje, paroda „Romualdo Inčirausko kūryba“
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje, pirmajame „Telšiai-Lietuvos kultūros
sostinė 2016“ projekto renginyje Telšiuose pristatė kūrinį „Didysis
Žemaitijos žemėlapis“. Prof. Zita Inčirauskienė pristatė personalinę
parodą „Tekstilė. Kaligrafija“ LDS dailės galerijoje Klaipėdoje, tarptautinį projektą „Akademinis dialogas. Mokytojai ir mokiniai“ VDA Telšių
galerijoje, išleido savo kūrybos darbų katalogą. Lekt. Laimutė Domkienė surengė autorinę akvarelės ir aliejinės tapybos parodą „Interpretacijos“ Šilutėje Frydricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Prof. Osvaldas
Neniškis sukūrė granito skulptūra ,,Knygų medis“ Kražių gimnazijos
400 metų sukakčiai paminėti (Kražiai, Kelmės r.), memorialinę lentą
pirmajam Telšių vyskupui, vasario 16 Nepriklausomybės akto signatarui
Justinui Staugaičiui (Telšiai), memorialinė lentą Lietuvos kariuomenės
kapelionui, monsinjorui Alfonsui Svarinskui (Viduklė, Raseinių r.).
Dėstytojo Beno Staškausko personalinė šiuolaikinės juvelyrikos paroda
“More Is Present” surengta galerijoje „Ramybė“ Palangoje, jo darbai
taip pat eksponuoti ir juvelyrikos parodoje „Pėdsakai“ Berlyno galerijoje
„Trofejas“ (Vokietija).
Atskirus savo darbus fakulteto dėstytojai pristatė įvairiuose užsienyje ir Lietuvoje vykusiose renginiuose. Prof. Virginijos Degenienės darbai
eksponuoti „9 th International Artistic Linen Cloth Biennial „Z krosna
do Krosna“ Krosnoje Lenkijoje, ,, 5th Triennial of Textile Art/5th
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International Minitextile Triennial“ Budapešte Vengrijoje. Doc. Tomas
Vaičaitis savo darbą „Informacija I,II“ eksponavo lietuvių dailės muziejuje Lemonte Čikagoje (JAV), lekt. Žydrūnės Kriukaitės-Juciuvienės
darbai eksponuoti Lietuvos tekstilės miniatiūrų aukso fondo parodoje
Kijeve (Ukraina), „9 th International Artistic Linen Cloth Biennial
„Z krosna do Krosna“ Krosnoje (Lenkija). Prof. Petro Gintalo sukurtas
medalis skirtas K. Donelaičiui eksponuotas XXX IV FIDEM kongreso
parodoje Gente (Belgija), kiti darbai jo darbai eksponuoti XI Lietuvos
medalių trienalės parodoje Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje.
Prof. Romualdo Inčirausko sukurtas medalis “Baruch Zalman Schatz”
eksponuotas “FIDEM XXXIV Art Medal World Congress Gent 2016”
Gente, “Belgija”. Prof. Romualdo Inčirausko, doc. Remigijos Vaitkutės,
doc. Mindaugo Šimkevičiaus sukurti medaliai eksponuoti 8th International Medallic project “Civilization” Mikalojaus Koperniko universitete Torunėje (Lenkija). Prof. Laimo Kėrienės kuruoto tarptautinio
šiuolikinės juvelyrikos projekto “The Eye” paroda buvo eksponuojama
“Herkaus” galerijoje Klaipėdoje, tarptautinėje parodoje „Amberif 2016
Gdansk” Lenkijoje ir „MAGAN“ galerijoje Londone (UK). Šioje parodoje savo darbus eksponavo fakulteto dėstytojai prof. Laima Kėrienė,
doc. Beata Zdramytė, doc. Mindaugas Šimkevičiaus ir doc. Albertas
Gedvilas. Įvairūs atskiri fakulteto dėstytojų darbai eksponuoti 7-ojoje
Pasaulio žemaičių dailės parodoje Plungėje bei kituose Lietuvos miestuose vykusių parodų ir renginių metu
Dėstytojai prof. Romualdas Inčirauskas ir Petras Gintalas apdova
noti Žemaičių kultūros draugijos Žemaičio Aukso ženkleliais. Prof. Zita
Inčirauskienė apdovanota Žemaičio Sidabro ženkleliu. 2016 m. VDA
leidykla išleido knygą „ Petras Gintalas – medalio žmogus“ (teksto
autorė dr. Jurgita Ludavičienė).
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6.6. Studentų pasiekimai
2016 m. dalyvaujant įvairiuose konkursuose buvo pastebėti ir įvertinti fakulteto įvairių studijų programų studentų sukurti kursiniai
ir baigiamieji bakalauro darbai. Dizaino savaitės 2016 renginio metu
IV kurso Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo specializacija)
studento Jorūno Šikšnos kursinis darbas „Next“ (darbo vadovas
doc. R. Banys) nacionaliniame Lietuvos dizaino prizo konkurse „Geras
Dizainas 2016“ buvo įvertintas specialiu portalo 15min.lt prizu. Metalo
meno ir juvelyrikos studijų programos absolvento Karolio Kurkliečio
bakalauro baigiamasis dabas „Žiedų kolekcija“ (darbo vadovė
prof. Laima Kėrienė) buvo atrinktas į VDA Dizaino inovacijų centro
organizuojamo „Jaunojo dizainerio prizo 2016“ konkurso parodą.
Dizaino (Gaminio dizaino specializacija) studijų programos III kurso
studentui Martinui Mažonui tarptautiniame projekto „REJuvenate
European Design“ REED konkurse skirtas paskatinamasis papildomas
komisijos prizas (darbo vadovas Benas Staškauskas). 2016 m. lapkričio 18 d. Kaune vykusiame jaunųjų dizainerių konkurse „Dizaino
dienos 2016“ Kostiumo dizaino (Aprangos ir mezgimo dizaino spe
cializacijos) studijų programos absolventės Uršulės Gužaitės kolekcija
„SAUDATE“ (darbo vadovė prof. Zita Inčirauskienė) pelnė I vietą.
Tos pačios studijų programos IV kurso studentės Indrės Spitrytės
kolekcija „Metallic sky“ (darbo vadovė prof. Virginija Degenienė) pelnė
II vietą ir buvo apdovanota specialiu internetinio leidinio „Etiquette“
prizu. Ši studentės kolekcija šiuolaikiniame meno ir mados festivalyje
„Virus 21“ Šiauliuose apdovanota diplomu, o jos kita kolekcija „A walk
in the woods“ (darbo vadovė prof. Virginija Degenienė) pateko į vasario
mėnesį Rygoje vykusio tarptautinio jaunųjų dizainerių „Habitus Baltija
2016“ (Latvija) konkurso finalą. Metalo meno ir juvelyrikos studijų
programos studentai jau antrus metus iš eilės dalyvauja tarptautinės
juvelyrikos festivalyje „Silver 2016“ Legnicoje (Lenkija). Festivalio
metu vykusiame konkurse „Miestas“ III kurso Metalo meno ir juvelyrikos studentės Zanes Žukovskos savarankiškas darbas įvertintas Legnicos dailės galerijos direktoriaus II garbės diplomu.
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6.7. Bendradarbiavimas
Kaip ir kiekvienais metais TF tęsė aktyvų bendradarbiavimą su
įvairiais socialiniais partneriais bei kitomis užsienio aukštosiomis dailės
ir dizaino mokyklomis. Vyko kūrybinės dirbtuvės „Bronze casting
workshops“ kartu su menininku iš Didžiosios Britanijos David Snoo
Willsoon, kuris supažindino studentus su „ceramic shell“ liejimo
technologija. Iš Academy of Arts Banska Bystrica (Slovakija) atvykusi
dėstytoja Ivana Slavikova studentams skaitė paskaitą. Dėstytojai jau
keletą metų iš eilės dalyvauja Academy of Fine Arts in Gdansk (Lenkija) organizuojamame Tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume.
2016 m. į simpoziumą kartu su studentais vyko lekt. Marius Norkus,
doc. Remigija Vaitkutė ir prof. Petras Gintalas. Buvo tęsiamas
bendradarbiavimas su Latvijos dailės akademija. Dėstytojai doc. Beata
Zdramytė, doc. Mindaugas Šimkevičius ir doc. Albertas Gedvilas kartu
su studentais lankėsi Latvijos dailės akademijos Metalo dizaino katedroje ir jos prof. J. Gagainio parodoje. Prof. Virginija Degenienė dalyvavo
konferencijoje Rezeknes Technologiju akademija Latvijoje.
Aktyvus bendradarbiavimas įgyvendinant įvairius projektus tęsėsi
ir su Lietuvoje esančiais socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas
vyko su Telšių rajono savivaldybe, įvairiomis kitomis įstaigomis, regiono
muziejais. Bakalauro baigiamųjų darbų metu Skulptūros studijų
(Taikomosios skulptūros specializacija) programos bakalaurantė Birutė
Saulė sukūrė ir įgyvendino skulptūrą „Tremčiai atminti“ prie Telšių
geležinkelio stoties (darbo vadovas prof. Osvaldas Neniškis). Dizaino
(Baldų dizaino ir restauravimo specializacija) bakalaurantas Jorūnas
Šikšna sukūrė Kredito unijos „Germanto lobis“ baldų ir interjero
projektą (darbo vadovas doc. Ramūnas Banys). Dalis darbų pagal
sukurtą projektą jau įgyvendinta, likusią projekto dalį ketinama įgyvendinti ateityje. Tos pačios studijų programos studentas Tautvydas Trakimas bakalauro baigiamojo darbo metu restauravo Kretingos muziejaus
eksponatą – Medinį laikrodžio stovą (darbo vadovas lekt. Ramūnas
Balsevičius), Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentė
Viktorija Zubavičiutė savo gimtajam Elektrėnų miestui bakalauro
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baigiamojo darbo metu sukūrė ir įgyvendino mažosios plastikos kūrinį
„Medalis miestui“ (darbo vadovas prof. Romualdas Inčirauskas).
Telšių miestui 2016 m. tapus Lietuvos kultūros sostine, fakultetas
aktyviai įsitraukė į šios programos rengiamus meno projektus. Fakulteto
dekanas doc. Ramūnas Banys ir prof. Algirdas Žebrauskas dirbo programos darbo grupėse, lektorius Vytautas Palavinskas sukūrė projekto
logotipą ir jo grafinį stilių. VDA Telšių galerija organizavo net 13 įvairių
parodų, kurios buvos įtrauktos į projekto „Telšiai – Lietuvos kultūros
sostinė 2016“ programą. Į šią programą taip pat buvo įtrauktas ir efemerinio meno kūrybinės dirbtuvės „Meno ženklai“, kurias bendradarbiaujant su Telšių menų inkubatoriumi, įgyvendino Taikomosios skulptūros studentai (vadovas prof. Osvaldas Neniškis). Atskiri socialiniai
tarpdisciplininiai projektai buvo įgyvendinti su kitomis Telšių miesto
įstaigomis: projektas–paroda „Emocijos“ įgyvendintas su Telšių krizių
centru, projektas–paroda „Nedaryk klaidos – saugok kitus ir save“ įgyvendintas su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Abiejuose projektuose dalyvavo fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos
ir Skulptūros (Taikomosios skulptūros specializacija) studentai vadovaujami doc. Mindaugo Šimkevičiaus. Fakulteto bendradarbiavimas
vyko ir su kitų VDA fakultetų katedromis. Nidos meno kolonijoje vyko
jungtinė kūrybinė vasaros praktika „Bioplastikas“ su VF Tekstilės
katedros studentais.
2016 m. tęsėsi bendradarbiavimas ir su regione esančiais muziejais.
Su Žemaičių muziejumi „Alka“ buvo organizuojamos kūrybinės dirbtu
vės, kurių metu buvo gaminamos archeologinių žalvarinių papuošalų
kopijos ir kuriamos kūrybinės interpretacijos Baltų meno tematika
(vadovė doc. Remigija Vaitkutė). Su Žemaičių muziejumi „Alka“ buvo
organizuojama 31-oji Lietuvos medalio kūrėjų paroda (doc. Remigija
Vaitkutė ir prof. Petras Gintalas). Kartu su Antano Mončio namais-muziejumi (Palanga) buvo rengiama paraiška projektui „Vasaros akademija
pagal Mončį 2“ ir surengta studentų kūrybinių darbų paroda. Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras restauravo Mažeikių
ir Kretingos ir Plungės muziejams priklausančius medinius baldus
(lekt. Ramūnas Balsevičius ir Dovydas Ušinskas).
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6.8. Studijų infrastruktūra
Fakultetas nuosekliai vykdė studijų infrastruktūros atnaujinimo
darbus. Buvo pilnai užbaigtas tvarkyti fakultetui priklausantis pastatas
esantis Kęstučio g. 3-2, Telšiuose. 2015 m. įgyvendinant projektą
„Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose,
Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“ (EEE-LT06- KM01-K-01-068) buvo suremontuotos ne visos fakultetui priklausančios
patalpos. 2015 m. parengus likusių patalpų sutvarkymo projektą ir iš
Vyriausybės investicijų programos remontui gavus reikalingų lėšų,
2016 m. buvo atliktas likusios dalies patalpų kapitalinis remontas
(dalį lėšų patalpų remontui taip pat skyrė ir Telšių rajono savivaldybė).
Kapitalinio remonto metu buvo pakeistas pastato priekinės dalies išplanavimas, numatyta galimybė į patalpas patekti žmonėms su judėjimo
negalia, buvo įrengtas keltuvas, nauja ekspozicinė erdvė, kabinetas, bei
žmonėms su judėjimo negalia pritaikytas tualetas. Kapitalinio remonto
metu taip pat buvo restauruota pastato pirmo aukšto fasado dalis, pakeisti nauji mediniai langai ir pagal istorines fotografijas atkurtos įėjimo
į patalpas lauko durys. Šiuo metu pastate veikia VDA Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras ir VDA Telšių galerija.
2015 m. įgyvendinant anksčiau minėtą projektą Taikomųjų kultūros
paveldo tyrimų ir konservavimo centras įsigijo reikalingus baldus,
medžio apdirbimo, kompiuterinę, programinę ir multimedijos įrangą.
2016 m. pagal projekte numatytą planą buvo įsigyta medžio restauravimo įranga, inovatyvus 3d skenavimo įrenginys su programine įranga bei
įvairūs rankiniai medžio apdirbimo įrankiai. Telšių fakulteto studentams
yra sudarytos sąlygos naudotis įsigyta įranga studijų proceso metu,
centre ir VDA Telšių galerijoje vykstantys įvairūs renginiai įtraukia
studentus ir ženkliai prisideda prie fakulteto sklaidos didinimo.
Metų pradžioje Švietimo ir mokslo ministerijai priėmus sprendimą
naikinti Žemaitijos kolegiją susiklostė sudėtinga situacija dėl tolimesnio
kolegijai patikėjimo teise priklausančiu pastatų (mokyklos su sporto
sale, bendrabučio, kalvės pastato) Muziejaus g. 29A, Telšiai valdymo.
Minėtuose pastatuose VDA TF panaudos teise savo tiesioginei veiklai
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vykdyti naudojo 50 proc. visų patalpų. Esant tokiai situacijai, įvertinus
savo pajėgumus ir atsiveriančias galimybes, fakultetas ėmėsi iniciatyvos
ir pateikė pasiūlymą dėl minėtų pastatų tolimesnio naudojimo. Į pateiktą pasiūlymą buvo atsižvelgta ir 2016 m. lapkričio mėnesį Švietimo ir
Mokslo ministerija su VDA pasirašė sutartį pagal kurią visi Žemaitijos
kolegijos Telšių fakultetui priklausantys pastatai patikėjimo teise perduoti VDA Telšių fakultetui. Perėmus pastatų tiesioginį valdymą,
fakultetui atsirado papildomų galimybių tolimesniam studijų bazės
vystymui, o siekiant sumažinti eksploatacinių išlaidų sąnaudas dalį
patalpų panaudos sutartimis ketinama perduoti eksploatuoti Šiaulių
valstybinei kolegijai, kuri perėmė Žemaitijos kolegijos studentus
(pastato – Mokyklos su sporto sale, Muziejaus g. 29A, Telšiai visą
III aukštą) ir Telšių Sporto ir rekreacijos centrui (pastato – Mokyklos
su sporto sale, Muziejaus g. 29A, Telšiai, sporto salę su pagalbinėmis
patalpomis). Minėto pastato I aukšte planuojama įkurti vieną iš 10 visoje Lietuvoje planuojamų steigti Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM – angl.
Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centrų. Šiame centre veiks 4 laboratorijos: chemijos–biologijos, fizikos–inžinerijos, robotikos–informatikos ir dizaino.
Šio centro pagrindinė veikla bus orientuota į bendrąjį ir neformalųjį
ugdymą. Centro išlaikymo išlaidų dalis bus dengiama iš projektinių ir
apskrities savivaldybių skiriamų lėšų.
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6.9. Ūkinė ir finansinė veikla
2016 m. fakulteto ūkinė-finansinė veikla buvo organizuojama
gautomis biudžetinėmis lėšomis, įplaukomis už teikiamas paslaugas,
lėšomis gautomis įgyvendinant įvairius projektus. 2016 m. Telšių
fakulteto finansavimo šaltiniai buvo:
Valstybės biudžeto asignavimai: 483,968 tūkst. Eur.
Įplaukos už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos): 42,495 tūkst. Eur.
VDA Meno ir mokslo projektų fondo skirtos lėšos: 3 tūkst. Eur.
Telšių rajono savivaldybės finansuotų projektų pajamos:
26,074 tūkst. Eur.
Biudžetinių lėšų panaudojimas 2016 metais:
Telšių fakulteto darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 349,96 tūkst. Eur. arba 72,3% visų biudžetinių lėšų;
Komunalinėms paslaugoms –25,669 tūkst. Eur (5,3%);
Knygoms, prekėms, kitoms paslaugoms ir kitoms išlaidoms –
28,339 tūkst. Eur (5,9%);
VDA Telšių galerijos kapitaliniam remontui – 80 tūkst. Eur (16,5%).
Įplaukos už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos) 2016 metais buvo
panaudotos:
Ilgalaikio materialiojo turto remontui – 13,337 tūkst. Eur (40,2%);
Komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, ilgalaikio turto,
paslaugų, prekių įsigijimui, kitoms fakulteto išlaidoms – 19,818 tūkst.
Eur (59,8%).
Suvestiniai Telšių fakulteto veiklos rodikliai pateikti 2 lentelėje prieduose.
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7. KLAIPĖDOS FAKULTETAS

7.1. Veiklos apžvalga
VDA Klaipėdos fakultetas 2015–2016 mokslo metų pavasario semestrą pradėjo studijų tvarkaraštyje numatytu laiku, buvo nuosekliai
vykdomi numatyti studijų etapai: paskaitos, praktiniai užsiėmimai,
tarpinės peržiūros, leidimai gintis baigiamuosius darbus ir jų gynimai.
Atsižvengiant į studijų proceso eigą buvo pastoviai koreguojamas
ir tobulinamas studijų dalykų turinys, studijų programų užduotys
derinamos su kitų meninių disciplinų užduotimis. Įvykus architektūros
mokymo pertvarkai (vientisosios studijos) buvo sukurta ir akredituota
nauja studijų programa Urbanistinė architektūra.
Dėstytojai dalyvavo įvairiuose tobulinimosi kursuose, pažintinėse
ekskursijose į užsienio meno ir dizaino mokyklas, vykdė įvairius pedagoginius ir kūrybinius projektus. Nebuvo paliktas be dėmesio ir fakulteto
programų sklaidos aktyvinimas: surengti pažintiniai kursai meno profilio mokyklų mokytojams, įvyko atvirų durų renginiai.
Visų kursų ir programų studentai aktyviai dalyvavo tarptautinėse
kūrybinėse dirbtuvėse su kviestiniais vadovais. Buvo surengtos kelios
studentų darbų parodos Klaipėdoje, rajono įstaigose ir mokyklose.
Kursinėse užduotyse buvo vykdomi socialiniams partneriams aktualūs
projektai.
Ūkinė ir finansinė veikla, infrastruktūros plėtra buvo reglamentuotos
gautomis biudžetinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo paskirstytos
pagal besimokančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas lėšas.
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7.2. Studijos
Studijų procese I pakopoje dalyvavo 30 dėstytojų, II pakopoje – 6.
Baigiamuosius darbus Vizualiojo dizaino programoje 2016 m. gynė
9 bakalaurai ir 1 magistrantas.
2016 m. gruodžio 31 d. I pakopoje buvo 55 studentai, II – 11.
2016 m. į I pakopą priimta 15 valstybės finansuojamų studentų,
į II pakopą – 4; į I pakopą priimti 6 studentai, turintys tikslinį finan
savimą.
Įvyko šie renginiai studentams: Izraelio meno mokyklos „Basis“
(Tel-Avivas), CAN skulptūros mokyklos (Tel-Avivas) menininko, meno
mokyklų dėstytojo Leo Ray meistriškumo pamoka, paskaita su Nidos
meno kolonijos rezidente Julie Laenkholm, tarptautinis CIRRUS tinklo
projektas „CARGO” su prof. Christof Feist (Leipcigo Meno akademija) (dalyvavo 5 studentai iš užsienio šalių per CIRRUS tinklą), Plimuto
universiteto (JK) Dramos ir teatro meno daktaro Victor Manuel
Ramirez Ladron de Guevara kūrybinės dirbtuvės (dalyvavo 7 studentai
iš užsienio šalių per CUNO tinklą). Įvyko kūrybinės dirbtuvės Nidos
Meno kolonijoje: “Seaside temporary buildings“ su prof. Fredy Massad
(architektūros kritikas. Barselona, Ispanija), prof. Cherubino Gambardella (architektas. Milanas, Italija).
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Klaipėdos fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2012-2016 m. (I, II pakopa)
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7.3. Metodinis darbas
Fakulteto dėstytojai penkioms studijų programoms (Vizualusis dizainas, Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Architektūra, Šiuolaikinis
menas ir medijos) patobulino 17 studijų dalykų (modulių) aprašus,
išviso šiam darbui skirdami 1820 val.
Sukurta nauja programa Urbanistinė architektūra, sukurti visi
programos dalykų aprašai.
Taip pat naujai parengtos 20 dalyko (modulio) studijų priemonės.
Dėstytojai su studentais ir jų darbais organizavo 7 renginius: konkursus, kūrybines dirbtuves, parodas.
2015 m. įvyko Šiuolaikinio meno ir medijų programos savianalizė
ir ekspertų vizitas. Deja, programa neakredituota. Fakulteto taryba ir
programos vadovas pašalino metodinius programos trūkumus ir gavo
Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą programą vykdyti iki 2019 m.
Pritarta patobulintos, naujos programos teikimui akreditacijai.
Įvykus architektūros mokymo pertvarkai (vientisosios studijos) buvo
sukurta ir akredituota nauja studijų programa Urbanistinė architektūra.
Tačiau, dėl užsitęsusių akreditavimo procedūrų ir nepakankamo naujos
programos viešinimo nebuvo surinktas pirmas kursas.
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7.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
Bendrąsias ir dalykines kompetencijas meno srityje, dalyvaudami
tarptautinėse konferencijose, pleneruose, seminaruose, išvykose užsienyje, įvairiuose mokymo kursuose tobulino 9 fakulteto pedagogai.
6 dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvaudami meninėse stažuotėse (parodose, bienalėse ) užsienyje: Rovaniemi (Suomija), Venecija, Milane (Italija), Porto (Portugalija), Grenada, Kordoba, Malaga
(Ispanija), Malta, Sovetskas, Gumbinė, Kaliningradas (Kaliningrado sr.,
Rusijos Federacija).
Klaipėdos fakulteto dėstytojai dalyvavo septyniuose VDA, Lietuvos
ir tarptautinių projektų, Klaipėdos m. savivaldybės, VDA projektinės
veiklos fondo projektuose. 2016 m. dauguma dėstytojų dirbo įvairiose
tarybose, komisijose.
Klaipėdos fakulteto darbuotojų etatai ir kvalifikacinė sudėtis pateikti 24–26 lentelėje
prieduose.

7.5. Meno ir mokslo renginiai
Be aktyvaus dalyvavimo meninėje veikloje Klaipėdos fakulteto
dėstytojai 2016 m. suorganizavo 21 profesinį renginį. Tai įvairios parodos, plenerai, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su gimnazijų moksleiviais
ir šventiniai renginiai. Taip pat skaityti pranešimai konferencijose,
seminaruose, išleisti parodų katalogai, publikuoti straipsniai respublikinėje ir miesto spaudoje, dalyvauta TV kultūros bei mokslo populiarinimo laidose. Fakulteto dėstytojai kaip savo srities specialistai dalyvavo
įvairiose darbo grupėse, komisijose ir tarybose, kitoje ekspertinėje
veikloje.
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7.6. Studentų pasiekimai
Fakulteto studentai K. Deimantas, J. Bočkutė, I. Butvidaitė aktyviai
dalyvavo tarptautiniuose plakatų konkursuose. I. M. Reikelaitė su
baigiamojo darbo plakatais (vad. doc. S. Jusionis) dalyvavo ISPB Poster
Biennale Lublin konkurse, laimėjo Specialų Poznanės Menų universiteto rektoriaus prizą, jos darbai buvo atrinkti į tarptautines plakato
parodas Bienal Internacional de Cartel en Mèxico, Golden Bee Global
Biennale of Graphic Design 2016.

7.7. Bendradarbiavimas
Sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl parodinės veiklos su VšĮ
„Jūros marios“ (Galerija „Si:said“).
Dėstytojai aktyviai bendradarbiavo ne tik su regioninėmis meno
mokyklomis, gimnazijomis, bet ir su užsienio universitetais, tokiais kaip
Liepojos universitetas. Aktyviai bendradarbiauta su šiomis organiza
cijomis: Klaipėdos m. savivaldybe, KC Žvejų kultūros rūmai, UAB Expo
vakarai, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos universitetu,
Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos muziejumi, Kretingos J. Pabrėžos
gimnazija, Kretingos meno mokykla, Spaustuve Druka, Klaipėdos jūrininkų ligonine, Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka, socialinių partnerių
organizacijomis, ruošiant ir įgyvendinant bendrus projektus, organizuojant įvairius renginius.
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7.8. Studijų infrastruktūra
Fakultetas yra įsikūręs Klaipėdos senamiestyje, Daržų g. 18, panaudos sutartimi gautose patalpose iš Klaipėdos m. savivaldybės. Kiekvienais metais fakultetas savo lėšomis remontuoja patalpas, taip gerindamas studijų sąlygas. 2016 m. pavasarį buvo suremontuota 1 auditorija
(47,66 m2) ir jos prieigos (koridorius, holas), tualetų patalpa. Visas
suremontuotas plotas yra 96,28 m2. Tai leido suremontuotoje auditorijoje įrengti 3D laboratoriją: už privačias lėšas nupirktas lazerinis
ploteris, 3D spausdintuvas, 3D skaneris.

7.9. Ūkinė ir finansinė būklė
Ūkinė ir finansinė veikla buvo reglamentuojama gautomis biudžetinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo paskirstytos pagal besimokančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas lėšas.
Fakulteto išlaidos neviršija gaunamo finansavimo. Iš nuosavų lėšų
yra finansuojamos dėstytojų ir studentų papildomos komandiruotės,
perkama įranga reikalinga studijų procesui: įsigyti 2 vaizdo projektoriai.
Kadangi fakultetas viršijo skirtą darbo užmokesčio fondą, 16000 €
įsiskolinimas buvo padengtas iš nuosavų fakulteto lėšų.
Suvestiniai fakulteto veiklos rodikliai pateikti 2 lentelėje prieduose.

155

156

8. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VDA studentų atstovybės (SA) veikia visuose keturiuose fakulte
tuose. Ataskaitoje pateikiami pasiekimai yra bendras visų fakultetų
SA darbas.

8.1. Akademinė veikla
1. Ryšių bei bendrų projektų vystymas su kitais fakultetais:
a. Apsilankymai kituose fakultetuose susipažinimui tiek su jų vykdoma veikla iš arčiau, tiek SA bendruomeniškumo skatinimui,
b. Kauno fakultete kilusios Kilnojamų parodų idėjos pritaikymas
visiems fakultetams, taip skatinant studentus susipažinti su kitų fakultetų studentų darbais,
c. Bendras fakultetų susitelkimas ties Tarptautine Studentų Diena
ir vizijos kūrimas.
2. Bendradarbiavimo su administracija vystymas ir artinimas (dalyvavimas skirtingų komitetų veikloje, studentų problemų sprendime).
3. Leidinio studentams ruošimas apie aktualiausias akademines/
administracines problemas.
4. Pradėti rengti susitikimai su seniūnais.
5. LSP koordinavimo sustruktūrinimas.
6. Išgrynintas ir prailgintas studentų darbo laikas (VF).
7. Bendradarbiavimas su psichoterapeute bei įsitraukimas į akademijoje vykdomą psichikos sveikatos stiprinimo programą (VF).
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8. Pravesta pirmakursių susipažinimo su studentų atstovybe paskaita, kurios metu studentams buvo pristatyta naudinga informacija apie
pirmąjį mokslų semestrą, socialines ir akademines tendencijas (KF).
9. Pravesta „Erasmus +“ programą pristatanti paskaita suinteresuotiems studentams. Pristatytos konkurso sąlygos, duoti patarimai išvažiuojantiems mokytis į užsienio aukštąsias mokyklas, atsakytą į paskaitos dalyvių klausimus (KF).

8.2. Socialinė veikla
1. Surengti mokslo metų atidarymai.
2. Susipažinimo vakaras (TF).
3. Helovyno vakarėlis (KF).
4. Pirmakursių krikštynų vakarėliai.
5. Bendras atviručių darymas „Gerumo akcijai“ (Klaipėdos fakul
tetas).
6. Kalėdiniai vakarai.
7. Kalėdinis blusturgis (VF).
8. Valentino gimtadienio vakarėlis (Valentino diena) (KF).
9. Vakarėlis skatinantis tarpfakultetinį bendravimą (TF).
10. Suorganizuota ir atidaryta paroda, pristatanti akademijos
studentų kūrybą (KF).
11. Pradėtas poilsio zonų kūrimas akademijoje (sėdmaišiai senuosiuose rūmuose) (VF).
12. Filmų vakarai (KF, TF).
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8.3. Reprezentacinė veikla
1. „Gerumo akcija“. Jos metu buvo aplankyti Klaipėdos globos
namai ir padovanotos kalėdinės VDA Klaipėdos fakulteto studentų
rankų darbo atvirutės.
2. Išdekoruotas klubas „Mėnulis“ (TF).
Klaipėdos fakulteto SA lankėsi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, kur aukštųjų mokyklų parodoje KARJERA’16 VDA
Klaipėdos fakulteto SA pristatė savo fakultetą.
3. Klaipėdos fakulteto SA lankėsi Klaipėdos Varpo gimnazijoje
ir pristatė VDA Klaipėdos fakultetą.
4. KF SA dalyvavo Aukštųjų mokyklų mugėje Kaune, kur pristatė
VDA studijų programas, bendravo su moksleiviais, teikė naudingą
informaciją, atstovavo savo fakultetą.
5. VDA KF SA nariai kartu su kitomis Kauno aukštųjų mokyklų
studentų atstovybėmis (KTU, VDU, VU KF) ruošė Tarptautinės
Studentų Dienos programą bei vizualizacijas, grafinį renginio identitetą.
6. Visų fakultetų SA dalyvavo Litexpo studijų mugėje.
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9. MENAS

9.1. Veiklos apžvalga
2016 m. VDA meno veikla pasižymėjo tarptautiškumu ir įvairiais
apdovanojimais. Akademijos bendruomenės nariai – pedagogai, stu
dentai ir absolventai – rengė tarptautiniu mastu pripažintus projektus
ir dalyvavo meno renginiuose, organizuojamuose prestižiniuose tiek
Lietuvos, tiek užsienio muziejuose ir galerijose. VDA galerijos rengė kuo
įvairiausias parodas, aprėpiančias skirtingas meno sritis, žanrus, tradicijas bei kūrėjų amžių ir lytį, taip pristatant Akademijos puoselėjamą
tarpsritiškumą, požiūrių įvairovę ir toleranciją kultūriniam spalvynui.
2016 m. meno veiklos įvairovė – nuo autorinių, grupinių parodų,
architektūros ir dizaino objektų iki animacijos, scenografijos, perfor
mansų ir restauracijos projektų – atspindi pastaraisiais metais didėjantį
dėstytojų ir studentų meninių projektų tarptautiškumą bei galerijų ir
kūrybinių centrų neišblėstantį gyvybingumą.
Vienas iškiliausių VDA projektų – tai Lietuvos paviljonas XXI Milano trienalėje. Joje net 30 šalių pristatė savo dizaino ir meno pasiekimus.
Lietuva šiame renginyje debiutavo su meno prorektoriaus J. Urbono
instaliacija „Airtime“ (iš angl. oro laikas). Ji buvo eksponuojama garsiojo Leonardo da Vinci technikos muziejaus priestate, kuris po ilgametės
restauracijos atvėrė duris trienalės proga. Milano trienalė, rengiama
nuo 1933 m., yra laikoma vienu svarbiausių dizaino ir architektūros
renginių pasaulyje. Čia dalyvavo tokie pasaulinio garso kūrėjai, kaip
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Pablo Picasso, Frank Gehry ir pan.
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Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros atašė Italijoje, VDA ir meno
bei dizaino kritikais, buvo pasiūlyti 4 skirtingi projektai, iš kurių trienalės komitetas atsirinko „Airtime“. Šis projektas – tai kinetinės skulptūros, į žmogaus vidurius orientuotos architektūros, antigravitacinės
mašinos ir atrakciono hibridas. Instaliacijos šerdis – tai specialios
grindys-keltuvas, ritmiškai judančios taip, kad stovintieji ant jo patirtų
epizodiškus nesvarumo būsenos pojūčius. Už sėkmingą dalyvavimą
šiame renginyje gautas Italų ambasados apdovanojimas „M. K. Čiurlionio taurė REX“.
57-ajai Venecijos meno bienėje Lietuvai atstovaus VDA meno
doktorantas Žilvinas Landzbergas, kurio pasiūlytas projektas lyg
šiuolaikinė Nojaus laivo versija, išryškinanti laikmečiui būdingus
kataklizmus ir drauge ieškanti alternatyvų, galimai slypinčių gamtoje,
istorijoje bei mūsų vaizduotėje.
„Airtime“ ir Landzbergo projektai dar pažymėtini tuo, kad tam tikra
prasme įtvirtina visai jauną Lietuvoje meninio tyrimo sritį. Šį reiškinį
savotiškai atliepė ir vainikavo VDA dėstytojo doc. dr. Vytauto Michel
kevičiaus pristatyta monografija „MENINIO TYRIMO SUVESTI.
Žinojimo kontūrais“. Leidinyje aptariamos meninio tyrimo atsiradimo
prielaidos, apibrėžimo problema, santykis su menu ir mokslu, meto
dologijos ir kintančios tyrėjų ir kūrėjų tapatybės. Analizuojami meninio
tyrimo pavyzdžiai doktorantūros programose Lietuvos šiuolaikiniame
mene (Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Indrė Klimaitė, Julijonas
Urbonas ir kt.) ir įvairiuose tarpsritiniuose tyrimuose.
2016 m. VDA pradėjo bendradarbiavimą su tarptautine NOAR.eu
šiuolaikinio meno platforma, kurioje studentai gali virtualiai eksponuoti
ir parduoti savo kūrinius. Siekiant padėti studentams tapti matomais
tarptautinėje meno erdvėje ir kurti profesinius ryšius buvo raginama
dalyvauti NOAR.eu ir partnerių organizuojamame Geriausio dailės
krypties absolvento Baltijos šalyse 2016 metais konkurse. Publikos prizą
pelnė VDA monumentaliosios dailės magistras Nojus Petrauskas!
VDA galerijos ir vėl sėkmingai dalyvavo Art Vilnius meno mugėje –
kone pusė apdovanojimų pelnė VDA žmonės. Geriausia ArtVilnius’16
instaliacija buvo ištrinkta VDA dėstytojos ir Artifex galerijos vedėjos
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Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės kūrinys „[Nu]žudyti dėl
taikos“. Geriausia Lietuvos galerija – Nulinis laipsnis (galerijos vadovas
ir kuratorius – VDA dėstytojas Tomas Grunskis). Geriausias jaunasis
menininkas iki 35 m. (mugės mecenato, advokatų kontoros COBALT
įsteigta 1000 Eur premija) – VDA skulptūros magistrantė Beatričė
Mockevičiūtė (VDA galerija 5 Malūnai). Geriausias žiūrovų išrinktas
menininkas – Linas Blažiūnas (VDA galerija Akademija).
Grįžtant prie vietinio konteksto, svarbu paminėti, kad Meno celės
išlieka vienas pirmaujančių VDA renginių savo populiarumu ir publikos
aktyviu įtraukimu. Renginys vainikuoja mokslo metų pabaigą ir tampa
visus VDA padalinius, sritis ir pastatus apjungiantis meno veiksmų
mazgas. Renginys vyksta vėlyvu metu kartu su miesto kultūrine švente
Kultūros naktis, todėl čia kaip niekad dalyvauja kuo įvairiausia publika,
kurios daugumai tai vienintelė galimybė susipažinti artimiau tiek su
pagrindine Lietuvos menininkų kalve, tiek su menu apskritai. 2016 m.
Meno celes kuravo kultūros vadybos absolventas, dėstytojas Jurijus
Dobriakovas.
Pagrindinė Meno celių paroda VDA Titanike siekė atskleisti skirtingas
žodžio „tikėjimas“ reikšmes šiuolaikiniame meno studijų ir meninio
gyvenimo kontekste per atrinktus įvairių pakopų studentų baigiamuosius darbus. Nuo 2016 m. Meno celių paroda išsiplėtė į virtualią erdvę –
nuo šiol visa magistrų darbų ekspozicija prieinama internete, specialiame tinklapyje VDA internetinėje svetainėje.
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9.2. Galerijos
Galerija „Akademija“
Galerijos tikslas – rengti VDA profesorių ir studentų personalines
ir grupines parodas, kreipiant suinteresuotą dėmesį į tarptautinių mainų
parodas, kurias rengia katedros, kiti Akademijos padaliniai, bendradarbiaudami su užsienio partneriais. 2016 m. svarbiausios tokiu požiūriu
buvo dvi parodos: ArcInTexETN tarptautinės doktorantūros projekto
pristatymas “Wolpertinger! What they do in collaboration?”, kur 6 už
sienio menininkai parodoje, pristatymuose ir diskusijose galerijoje,
demonstravo naujas kitokio šiuolaikinio menininko veiklos kone neribotas galimybes; taip pat VDA ir Baltarusijos Valstybinės menų akademijos
studentų paroda „Istorijos“ (23 dalyviai, kuratoriai: Jekaterina Kenigsberg, Taras Kuchinski-Paravy, M. Marcelionytė-Paliukė), kuri paskatino
susimąstyti apie grafikos vietą šiuolaikinių menų arenoje ir jos svarbą
skirtinguose regionuose, valstybėse.
Paminklotvarkos katedros skulptūros restauravimo specializacijos
studentų darbų paroda – atviros dirbtuvės (kuratoriai Nerijus Kavaliauskas, dr. Indrė Užuotaitė) šįkart pilnai atitiko galerijos viziją, kad
galerija „Akademija“, tai Akademija, kuri atvira kiekvienam ir kiekvienas
į ją gali įžengti. Studentai T. Averka, R. Balandžiūnienė, A.Bernotaitė,
M. Dimšys, A. Jablonskytė, J. Musteikytė įsikūrė čia, kaip dirbtuvėse,
vietoje darbavosi, restauravo klasikinių skulptūrų gipsines atliejas,
o žiūrovai galėjo stebėti, kalbinti restauratorius, konsultuotis.
Vieši bakalaurų, magistrantų, meno doktorantų darbų gynimai-parodos sudaro itin svarbią galerijos „Akademija“ veiklos dalį. Tai visos
Dailės akademijos gyvenimas, kuris atveriamas viešuomenei. Svarbios
buvo meno doktorantų parodos gynimai. Tai Algirdo ir Remigijaus
Gataveckų portretinių piešinių ciklo paroda „Poveikis“, kaip ir brolių
vieno paveikslo, daugiafigūrinio portreto „Šeima“ pristatymas „Kultūros nakties” programoje, kuomet sausakimšoje galerijos erdvėje vyko
nuoširdūs pokalbiai su žiūrovais, diskusijos. Sėkmingai vyko Jovitos
Aukštikalnytės-Varkulevičienės menų doktorantūros projekto „Paribio
portretai. Vieta“ pristatymas akademinei ir plačiajai visuomenei.
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Pirmenybė galerijos veikloje visuomet teikiama grupinėms parodoms, turinčioms bendrą sumanymą, koncepciją. Visuomet džiaugiamės, kai parodų kuratoriai, organizatoriai atsiranda ne tik ir ne tiek tarp
dėstytojų, bet ir tarp studentų. Svarbu, kad bendradarbiaujant profesūrai ir studentams gimsta įdomūs projektai, parodos. Tai padeda mums
prisiminti ir kitiems priminti, kad galerija „Akademija“ būdama senamiestyje – strategiškai patogioje vietoje – yra būtent tokia VDA dalis,
kuri funkcionuoja kaip mokomoji Akademijos bazė ir yra atvira kasdien
(išskyrus sekmadienius) visiems ir plačiajai publikai. Išskirtinė buvo
dviejų profesorių Rimvydo Kepežinsko ir Rolando Rimkūno sumanyta
ir organizuota Vilniaus ir Kauno fakultetų Grafikos katedrų absolventų
kūrybos paroda „Jaunystė“, kurioje profesūra „lygiomis teisėmis“ eksponavo savo kūrinius tarp studentų darbų ir subūrė jaunų kūrybingų
grafikų komandą.
Svarbi buvo paroda „Dizaino procesai“ (Dizaino katedros magistrantūros 16 studentų darbų paroda, org. prof. J. Brundza), kurios
dalyviai patrauklia forma pristatė tūrinio dizaino darbus, projektus,
idėjas ir atskleidė ne tik ir ne tiek galutinius rezultatus, bet gyvą kūrybinio mintijimo procesą, jo įvairias fazes.
Profesūra galerijoje pristatė savo darbus išradingai ir atraktyviai.
Konceptualumu pasižymėjo Mindaugo Navako skulptūrinių instaliacijų
paroda „Aukščiau“ ir Antano Šnaro skulptūrinis objektas-instaliacija
„Vienos skulptūros paroda“. Tai personalinės parodos, kurios primena,
kad jų rengimas yra prasmingas tada, kai žengiamas naujas žingsnis
kūrybinėje biografijoje. Skulptoriaus Šnaro atvejis priminė ir tai, kad
vieno kūrinio paroda – išskirtinis reiškinys, prasmingas ir įsimintinas
tuomet, kai tokiam įvykiui yra visapusiškai pasiruošta ir tai nėra tik
vienas kūrinys išplėštas iš konteksto. Šmaikštumu pasižymėjo Mariaus
Žalneravičiaus personalinė plakatų paroda „Parduodu Audi`80, darau
parodą“. Džiugino Interjero katedros dėstytojo Aliaus Berdenkovo
skulptūrų paroda – gerai parengta, įspūdingai instaliuota. Šviesi, viltinga
buvo Lino Blažiūno personalinė paroda „Spygliakritis“ ir projekto
pristatymas tarptautinėje mugėje „ArtVilnius›16“. Tai neliko nepastebėta ir menininkui buvo įteiktas žiūrovų simpatijos prizas.
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2016-ieji buvo Monumentaliosios dailės katedros metai. Šios ka
tedros studentai ir dėstytojai pasižymėjo ypatingu aktyvumu. Ypatingą
kūrybinį pakilimą išgyvena Monumentaliosios katedros dėstytoja,
docentė Živilė Jasutytė, kurios personalinė tapybos paroda „Vilniaus
istorijos“ nustebino gerai žinančius menininkės kūrybą, šiuolaikiškumo
ir tradicinės, klasikinės dailės atraktyviomis jungtimis, išaugusia menine
kokybe. Ji organizavo lenkų dailininkų, kolegų dėstytojų Dorotos
ir Mareko Sak iš Lodzės (Lenkijos respublika) kūrybos parodą. Živilė
Jasutytė Lodzėje buvo surengusi savo personalinę parodą ir ši ekspozicija buvo kaip „atsakomasis vizitas“. Dėstytoja talkino surengiant Kipro
Černiausko ir Martyno Pekarsko tapybos darbų parodą „Pasviręs
medis. Kavos puodelis“. Reikėtų atskirai pažymėti šios katedros studentės Monikos Eidintaitės parodą „Portretai“ (kuratorė Ramutė Rachlevičiūtė). Jauna mąstanti, intelektuali portretistė drąsiai, su žmogiška
simpatija ir profesiniu susidomėjimu imasi natūros studijų ir gilinasi
į portreto meno paslaptis.
VDA studentai užsieniečiai surengė įsimintinų personalinių parodų,
tokių kaip suomio Mikko Waltari fotografijos paroda “Plays”, ukrainiečio Valentyno Odnoviun ekspozicija „Atminties pėdsakai“.
Galerijoje vyko ir kitų svarbių parodų. Tai Saulės Kisarauskienės
tapybos paroda „Toliau tik vėjas...“ (kuratorės V. Brazauskaitė ir
A. Kisarauskaitė), „Iš Beatričės anagamos“ (kuratorė B. Kelerienė)
ir Agnės Šemberaitės personalinė keramikos paroda „Sustabdytas
laikas“. Džiaugiamės, kad galėjome organizuoti Valentino Antanavičiaus
tapybos ir asambliažų parodą, skirtą menininko gimimo 80-mečiui
(kuratorė R. Rachlevičiūtė). Išvydę Panevėžio dailės galerijoje išskirtinai
įdomią, intelektualią Rūtos Spelskytės parodą „Sodas Miškas`2“,
pakvietėme ją į galeriją „Akademija“.
Visuomet dėmesio skiriame VDA istorijai, prisimename anapilin
išėjusius profesorius, dėstytojus, darbuotojus. Būtent tokios buvo
parodos “In Memoriam Leopoldas Surgailis: 1928–2016” (kuratoriai:
Laima Laučkaitė Surgailienė, Andrius Surgailis) ir docento Vinco
Norkaus (1925–2006) tapybos paroda, skirta 10-osioms mirties metinėms paminėti.
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Metų pabaiga skiriama bendravimui su socialiniais partneriais,
rengiamos parodos, kurios pritraukia kiek kitokią publiką į galerijos
erdves. 2015 metų pabaigoje – 2016 metų pradžioje surengėme Užupyje įsikūrusio neįgaliųjų dienos centro „Šviesa“ auklėtinių parodą
„Baltasis skersgatvis X3“, kurioje eksponavome jų auklėtinių tekstilės,
grafikos, tapybos, keramikos parodą, surengėme jaudinantį susitikimą
su žiūrovais. Dienos centre dirba mūsų VDA auklėtiniai, profesionalūs
menininkai – keramikė Astė Masiukaitė, tekstilininkė Jūratė Aleksandravičienė ir kt. Pilietiškai ir edukaciškai įsimintina paroda jau antroji
(kuratorė R. Rachlevičiūtė). Tai tęstinio bendradarbiavimo rezultatai:
tenka dienos centrą „Šviesa“ pakonsultuoti, leidžiant leidinius, rengiant
dailės parodas, rašant projektus. Šią veiklą pastebėjo ir įvertino Vilniaus
miesto meras R. Šimašius, kuris būtent „už prasmingas iniciatyvas ir
gerus darbus bei pagalbą dienos centrui „Šviesa“ Vilniaus Rotušėje įteikė
Padėkos raštą (beje, vienintelį už meninę veiklą, iš visų 96 mecenatystės
projektų) galerijos „Akademija“ vadovei Ramutei Rachlevičiūtei.
Visų VDA galerijos „Akademija“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“
2016 m. galeriją aplankė 2300 lankytojų. Galerijos fondų lankytojų
skaičius – 30.
Galerijos lankytojai susipažįsta su dailininkų Tamošaičių kūryba,
XIX – XX a. I pusės liaudies meno rinkiniais, tautinių drabužių audimo
demonstravimu. Norintieji turi galimybę patys sėsti prie staklių paausti.
Galerijoje vyko parodos, edukaciniai užsiėmimai, dainų ir poezijos
popietės, Antano Tamošaičio 110-ųjų gimimo metinių paminėjimas,
pristatytas sieninis kalendorius „Antanui Tamošaičiui – 110“.
Birželio mėn. galerija „Židinys” dalyvavo projekte „Kultūros naktis“
su programa „Tai aš išausiu margas drobeles...“, kurio metu lankytojai
susipažino su ekspozicija, apžiūrėjo veikiančias parodas. Vakaro metu
buvo rodomi filmai apie Anastazijos ir Antano Tamošaičių gyvenimą
ir veiklą Kanadoje. Lankytojai galėjo pasigrožėti audėjų darbu.
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 iekvienas norintis sėdo išbandyti save prie staklių. Vaikus prie staklelių
K
užėmė moksleivė, kuri audimo paslapčių išmoko lankydama kursus
galerijoje. Į folkloro ansamblio „Girjaukis“ koncertą „Supa girios“
susirinko daug klausytojų.
Spalio mėn. VDA tekstilės katedros studentėms įteiktos I ir II laipsnio VDA garbės profesoriaus Antano Tamošaičio premijos už liaudies
meno tradicijų puoselėjimą.
Lapkričio mėn. vyko Lietuvos dailės muziejaus, VDA ir Anastazijos
ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ organizuota mokslinė konferencija „Rankšluosčiai: tarp tradicijos ir inovacijos“. Skaitytas pranešimas: Ramutė Raciūtė „Anastazijos ir Antano Tamošaičių kolekcijos
rankšluosčiai XIX a.–XX a. I pusė“.
Gruodžio mėn. vyko Kalėdinis koncertas „Visų dangų išvaikščiojo“,
dainų vakaras „Kur mūsų Kalėdos“, išleistas 2017 m. kalendorius
su Anastazijos Tamošaitienės kūrybiniais darbais.
A. ir A. Tamošaičių galerija vykdė edukacinę veiklą, kurios metu
austi mokomi vaikai ir suaugę, su kuriais dirba galerijos metodininkė
Ramutė Raciūtė. 2016 m. mokėsi austi du vaikai ir vienuolika suaugusių. Mokymas vyksta remiantis A. ir A. Tamošaičių rinkiniais, biblioteka,
atvežtais įrankiais, staklėmis ir medžiagomis.
Kovo mėn. edukacinės programos „Velykų simbolis margutis“ metu
vašku marginami kiaušiniai ir dažomi augaliniais dažais.
Gruodžio mėn. vyko edukacinė programa „Šiaudinukai eglutei,
atvirukai“, kurios metu dalyviai patys vėrė papuošalus eglutei iš šiaudų
ir darė atvirukus iš spalvoto popieriaus ir siūlų. Surengta paroda iš
A. Tamošaičio atvežtų ir naujai padarytų šiaudinukų ir rankų darbo
atvirukų.
Galerijoje vyksta VDA senato posėdžiai, konferencijos, seminarai,
renginiai.
2016 m. buvo restauruota dalis Anastazijos Tamošaitienės austų
mergaitės tautinių drabužių (marškiniai ir prijuostė).
Galerijos „Židinys“ bibliotekoje buvo aptarnaujami VDA ir VU
dėstytojai ir studentai, audimo kursų lankytojai, nukopijuoti pageidaujami puslapiai. Apsilankė 373 lankytojai.
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Archyvo lankytojams buvo pateikti 16 saugojimo vienetų, nuskenuota ir atspausdinta pageidaujama medžiaga.
Visų VDA galerijos „Židinys“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.

Autorinės juvelyrikos galerija „ARgenTum“
Galerijos „ARgenTum“ pagrindinis uždavinys – pristatyti menininkus kuriančius metalo plastikos srityje.
2016 m. galerijoje buvo surengta 12 parodų. Personalines parodas
surengė jauni menininkai VDA absolventai: Augusta Sofija Rudzikaitė,
Kotryna Vaitekūnaitė, Aistė Kanapickaitė, Marija Puipaitė, Greta
Bernotaitė. Galerijoje kasmet vyksta, tradicija jau tapusia, paroda skirta
šv. Eligijui, juvelyrų globėjui paminėti, kuri apjungia menininkus
kuriančius metalo plastikos srityje.
Galerija „ARgenTum“ ir Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų
asociacija kas antri metai organizuoja Lietuvos autorinės juvelyrikos
kūrėjų parodą Užutrakio dvaro sodyboje. 2016-aisiais ši paroda buvo
rodyta ne tik Užutrakyje, bet buvo perkelta ir į naujai po rekonstrukcijos atvėrusią duris Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Galerija „ARgenTum“ aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto kultūriniuose renginiuose: Šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius, Tarptautinėje
juvelyrikos parodoje “Amber Trip”, festivalyje „Kultūros naktis“
(šie renginiai Vilniaus savivaldybės ataskaitoje yra pripažinti kaip
svarbiausi ir didžiausi kultūriniai renginiai vykstantys Vilniaus mieste).
Galerija yra viena tokio pobūdžio galerija Vilniaus mieste, kuri pristato menininkus kuriančius metalo plastikos, autorinės juvelyrikos
ir šiuolaikinio papuošalo srityse.
2017 m. galerija numato aktyvų bendradarbiavimą su VDA Telšių fakulteto metalo plastikos ir juvelyrikos specialybės dėstytojais ir studentais, užsienio menininkais, kuriančius metalo plastikos ir šiuolaikinio
papuošalo srityse. Festivalyje „Kultūros naktis“ bus rodomas workshopas
„Aukštųjų temperatūrų naktis“.
Visų VDA galerijos „Argentum“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.
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Tekstilės galerija „Artifex“
Galerija Artifex“ savo parodinę veiklą pradėjo nuo 2008 m. Nors
ir nedidelio ekspozicinio ploto, ši erdvė gana greitai įgijo reikšmingos
Lietuvos galerijos statusą. „Artifex“ specializuojasi, atrodytų, siauroje
tekstilės srityje, tačiau tekstilė čia yra suprantama labai plačiai, o parodose atsiskleidžia labai daugiakryptiškai. Neretai pristatomų menininkų
darbai yra ne tiesiogiai (medžiaginiu ar technologiniu), bet konceptualiuoju būdu susiję su galerijos deklaruojama kryptimi.
2016 m. VDA Tekstilės galerija „Artifex“ surengė 20 personalinių
ir grupinių parodų galerijos erdvėse, o taip pat pristatė VDA KF
Tekstilės katedros dėstytojos doc. Monikos Žaltauskaitės-Grašienės
ir VDA Tekstilės katedros dėstytojos doc. Severijos InčirauskaitėsKriaunevičienės kūrybą šiuolaikinio meno mugėje „Art Vilnius›16“,
kurioje Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės instaliacija “Kill for
Peace“ buvo išrinka geriausia mugės instaliacija.
Galerijos „Artifex“ erdvėje surengtos šios lietuvių menininkų
(daugiausia VDA dėstytojų ir alumnų) parodos: Kęstučio Grigaliūno
personalinė paroda „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“, Linos Bartkutės
personalinė paroda „Klajoklio būvis/A State of Wandering“, Onos
Grigaitės paroda „Eskizas politiniam trileriui „Mūsų miške nieko
naujo“ (kuratorė – Elona Lubytė), Dalios Mikonytės personalinė
paroda „Rankos ir kojos“, Mildos Dainovskytės ir Eglė Ruibytės paroda
„MOTHER EARTH/MOTINA ŽEMĖ“, Dano Alekso personalinė
paroda „Iš...ti langai“, Diletos Deikės personalinė paroda „KOBIETA
i ŽYCIE“ (kuratorė – Laima Kreivytė), Julijaus Balčikonio ir Gretos
Barbarskaitės paroda „MIKROGENTIS“, Karolinos Kunčinaitės personalinė paroda „Danguje ir ant žemės“, Danutės Jonkaitytės ir Eglės
Gandos Bogdanienės paroda. „ŠMC kavinė 1997–2002. Pažaidėt,
mergaitės, ir gana“, VDA alumnės Jelenos Škulienės tyrimas-paroda
«Simply Complicated», Eglės Ridikaitės. „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“.
Galerijos erdvėse savo kūrybą (personalinėse ir grupinėse parodose)
pristatė ir VDA studentai. „Dizaino savaitės 2016“ metu vyko VDA
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Tekstilės katedros studentų paroda, kurioje pristatyti projektai vykdyti
bendradarbiaujant su Lietuvos tekstilės įmonėmis (AB Vilkma ir UAB
“Decoflux“). Galerijoje vyko studentų baigiamųjų darbų gynimai ir parodos: Tekstilės katedros studentė Katažyna Jancevič gynėsi bakalauro
studijų baigiamąjį darbą «Vizualaus atsakymo metodas“, Grafikos
katedros magistrantė Julija Linkutė magistro studijų baigiamąjį darbą
„Apie abejones”. “MENO CELĖS 2016” programos rėmuose vyko
Tekstilės katedros baigiamųjų darbų paroda (Polina Reznychenko,
Žymantė Poškaitė, Raminta Beržanskytė).
Galerijoje pristatyti užsienio menininkai: prof. Kadi Pajupuu ir
Marilyn Piirsalu (Tartu universitetas, Estija), prof. Elvan Özkavruk
Adanir ir Jovita Sakalauskaitė-Kurnaz (Izmiro universitetas, Turkija),
Monika Drożyńska (bendradarbiaujant su Gdansko šiuolaikinio meno
centru LAZNIA).
Visų VDA galerijos „Artifex“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.

Telšių galerija
Galerijos patalpos buvo pilnai atidarytos 2016 m. balandžio 21 d.
(baigti priekinės pastato dalies remonto darbai).
Didžiausią veiklos dalį VDA Telšių galerija 2016-aisiais skyrė „Telšiai - Lietuvos kultūros sostinė 2016“ programai, kurią papildė trylika
renginių, du iš jų – tarptautinės parodos: šiuolaikinės vengrų juvelyrikos
paroda “Shapes of Hungary“ bei tarptautinė šiuolaikinės iliustracijos
paroda “{im}proper illustration”. Kadangi VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas – kultūrinis švietimas,
po ilgos pertraukos buvo būtina miesto gyventojus bei svečius pažindinti su įvairiomis meno kryptimis ir skatinti jų kultūrinį žingeidumą.
Po remonto darbų vėl atvėrus galerijos duris, imta aktyviai bendradarbiauti su Telšių, Mažeikių rajono mokyklomis, pristatant atsinaujinusias patalpas ir galerijos galimybes. Mokiniams organizuotos ekskursijos
po vykusias parodas, taip šviečiant jaunimą apie kultūros bei meno būtinumą. Užmegzti, tikėtina, ilgalaikiai kontaktai su švietimo įstaigomis.
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Taip pat bendradarbiaujant su Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų
ir konservavimo centru organizuoti vieši edukaciniai renginiai.
2017-aisiais VDA Telšių galerijos planuose be parodinės veiklos
numatoma skirti daugiau dėmesio kultūriniam švietimui bei meno
edukacijoms, tikimasi tolimesnio kontakto su Telšių ir aplinkinių rajonų
švietimo įstaigomis, pradėti rengti edukacinius užsiėmimus galerijos
erdvėse.
Visų VDA Telšių galerijos parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.

Parodų salės „Titanikas“
VDA parodų salės „Titanikas“ užima du „Titaniko“ pastato aukštus. Ekspozicijoms ir parodoms skirtas plotas užima iš viso 694 kvadratinių metrų plotą. Paprastai abiejuose aukštuose (I aukšto salė yra
dvigubai mažesnė) paraleliai veikia dvi skirtingos parodos.
„Titaniko“ parodinės veiklos tikslas ir misija yra edukacija. Parodomis, skirtomis Akademijos dėstytojų ir studentų kūrybai (būtent tokie
yra esminiai prioritetai), siekiama inicijuoti akademinius procesus,
taip pat supažindinti plačiąją publiką su VDA bendruomenės darbais.
2016 m. parodų salėse buvo surengta 21 paroda. 8 iš jų – studentiškos (studentų, absolventų, doktorantų), 3 – tarptautinės.
Pavasarį tradiciškai parodų erdvė veikė kaip bakalaurų ir magistrantų darbų gynimo scena.
Birželio-liepos mėnesiais „Titanikas“ įsijungė į meno ir kultūros
festivalio „kultūros naktis“ programą su kasmet populiarumo neprarandančio renginių tinkleliu Meno celės bei Jaunojo dizainerio prizas.
Šiuometinė paroda buvo kuratorinė, jos kuratorius Jurijus Dobriakovas
atrinktų baigiamųjų darbų pagalba siekė tyrinėti ir interpretuoti „Tikėjimo“ fenomeną. Internete buvo paleistas specialus tinklalapis, kuriame
pristatyti visų 2016 metų magistrų darbai (vda.lt/meno-celes).
Balandžio–gegužės mėnesiais II „Titaniko“ aukšte veikė meno
doktorantų paroda „Atviros studijos“ su ją lydinčiais skaitymais. Šiaip
metais po „Titaniko“ stogu savo darbus menų daktaro laipsniui įgyti
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apgynė tapytojos Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė ir Monika Furmanavičiūtė.
Akademinio proceso virsmus bei pasiekimus 2016 m. „Titanike“
demonstravo dvi Akademijos Kauno fakulteto katedros – Tapybos
(paroda „Jauna Kauno tapyba“) ir Stiklo (paroda „37“).
Išskirtiniu 2016 m. meniniu projektu laikytinas Eglės Grėbliauskaitės inicijuotas ir realizuotas sumanymas „C30-37-XC3-CI0,2-D16-S3.
Naujos geros ‚Titaniko‘ grindys“, kurio metu (procesas truko beveik
metus) I aukšto keraminėmis plytelėmis išklotos grindys buvo pakeistos
poliruoto betono danga, tokiu būdu šią salę bent iš dalies transformuojant į „baltojo kubo“ pavidalą.
Iš tarptautinių parodų minėtas Lenkijos animacijos projektas ONCE
UPON A TIME (kuratorius Krzysztof Stanislawski), chronologiškai
apimantis lenkiškąją animaciją nuo 6 dešimtmečio iki mūsų dienų
ir pristatęs tokius klasikus kaip Piotr Dumała, Zbigniew Rybczyński
ar Julian Józef Antonisz.
„Titaniko“ parodose lankėsi 20 816 lankytojų.
Statistiškai lankomiausia 2016 m. „Titaniko“ paroda buvo metų gale
startavusios Eglės Ridikaitės „Kultūringos grindys“ (3182 lankytojai),
iš personalinių parodų lankymo aspektu gerai įvertinta Mykolo Saukos
skulptūrų paroda „Pasijuntu stebimas kito“, Raimondo Gailiūno
„Palinkėkime vieni kitiems ramybės“, Linos Jonikės „Paslaptis“,
Gintaro Makarevičiaus „Pasidavimas“. Reikia pastebėti, kad šios dvi
pastarosios parodos atspindi parodinę „Titaniko“ strategiją, – dėmesį
skiri ir VDA alumnams, ryškiems, jau žinomiems jaunesnės ir vyresnės
kartos lietuvių menininkams.
„Titanikas“ veikia ir kaip performatyvių projektų apžvalgos aikštelė.
2016 m. pavasarį Reditos Dominaitytės vadovaujama kūrybinė grupė
čia vaidino lenkiškosios animacijos parodai adaptuotą spektaklį „Anglija“ (dramos autorius Tim Crouch), o rudenį menininkės-feministės
iš Prancūzijos surengė „Platonių puotą“.
„Titanikas“ dalyvavo tarptautinėje meno mugėje ArtVilnius’16,
pristatydamas dvi Skulptūros katedros studentes – Oną Juciūtę ir
Viktoriją Damerell, prieš tai kuravusias konceptualiai jaunatvišką savo
katedros studentų parodą „Per plauką“.
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Birželio mėnesį VDA Senųjų rūmų vidiniame kieme esančiose
nebefunkcionuojančiose keramikų krosnių patalpose startavo alternatyvi ekspozicinė platforma „Krematoriumas/Keramikų krosnys“, kuriose
savo personalines parodas rengė Jonas Aničas, Mykolas Juodelė,
Giedrius Jonaitis.
Visų VDA „Titaniko“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.

Ekspozicinė erdvė „5 malūnai“
Ekspozicinė erdvė „5 malūnai“ veikia trečius metus. 2016 m. įvyko
17 įvykių. Tai personalinės studentų parodos, svečių iš užsienio meno
akademijų prisistatymai, kūrybinių dirbtuvių rezultatų ekspozicijos,
bendradarbiavimai su kitomis kūrybinėmis platformomis. Svarbiu
įvykiu tapo antrasis dalyvavimas meno mugėje „Art Vilnius“, kurioje
pristatyti du menininkai: skulptūros katedros studentė ir menininkas
Gintautas Trimakas. Abu skirtingomis medijomis analizuojantys šviesos
fenomeną ypač subtiliai atsiskleidė duete. Beatričė Mockevičiūtė
įvertinta kaip geriausia jaunoji menininkė.
Buvo pristatyti kūrybinių dirbtuvių rezultatai, ypač įdomi buvo
Nidos meno kolonijoje vykusių praktikų su popieriaus menininku
Tetsuya Takizawa, rezultatų paroda.
Bėgant laikui ir augant patirčiai keičiasi ir „5 malūnų“ sudėtis bei vizija.
Nauja kuratorinė komanda iš skirtingų kūrybinių sektorių planuoja
konvertuoti ir toliau vystyti erdvės veiklą.
Visų VDA ekspozicinės erdvės „5 malūnai“ parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje
prieduose.
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9.3. Muziejus
VDA muziejaus misija ir paskirtis yra dvejopa. Viena vertus, jame
vyksta esminiai muziejinio darbo procesai (eksponatų kaupimas, saugojimas, eksponavimas), iš kitos pusės, VDA muziejus taip pat administruoja vienas svarbiausių Akademijos parodinių erdvių (vadinamosios
parodų salės „Titanikas“).
Kai kurios iš „Titanike“ vykusių parodų atspindi muziejinį šio
padalinio aspektą – būtent tokia būtų galima apibrėžti jubiliejinę VDA
garbės mecenato Adomo Raudžio-Samogito ir ilgamečio Akademijos
profesoriaus Petro Aleksandravičiaus (1906–1997) parodą „Meistras
ir jo mokinys“. P. Aleksandravičiaus giminė VDA muziejui padovanojo
beveik 5 dešimtmečių laikotarpį chronologiškai apimančių bloknotų
ir užrašų knygelių rinkinį (iš viso – 67 vienetus). Šių artefaktų, taip pat
VDA absolventų padovanotų baigiamųjų darbų dėka muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius siekia 24017 vienetus.
Antrąjį 2016 m. pusmetį VDA Senųjų rūmų „Baltajame koridoriuje“
buvo eksponuojama tapybos kolekcija (35 eksponatai) iš VDA muziejaus fondų, pavadinimu „Tradicijų ir permainų karta: XX a. 10 dešimt
mečio VDA studentų tapyba“.
2016 m. buvo suinventorinta 1685 eksponatai, suskaitmeninta –
2041 (dalis suskaitmenintų eksponatų yra archyvuojama integralioje
muziejų informacinėje sistemoje LIMIS. Restauruoti, prevenciškai konservuoti 2 muziejuje saugomi eksponatai. Tai buvo padaryta savomis –
Paminklosaugos katedros jėgomis ir rūpesčiu. Muziejaus fonduose
siekiama užtikrinti palankas saugojimo sąlygas – temperatūrą ir drėgmę.
Muziejaus fonduose lankytasi daugiau nei 50 kartų. Lankytojai
daugiausia domėjosi tapybos ir grafikos rinkiniais. Apskritai būtina
pabrėžti, kad VDA muziejaus fondai funkcionuoja kaip atviros saugyklos, kuriose kviečiama lankytis visiems norintiems, ypatingai laukiami
yra Akademijos bendruomenės nariai – studentai ir dėstytojai.
Per ataskaitinius metus VDA muziejus paskolino 86 eksponatus.
2016 m. VDA muziejaus fondų saugotoja Eglė Šinkūnaitė dalyvavo
Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centre vykdytuose mokymuose „Skaitmeninių
vaizdų tvarkymas bei parengimas archyvavimui“.
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9.4. Nidos meno kolonija
2016-ieji Nidos meno kolonijai (toliau – NMK) buvo turtingi renginiais ir parodomis. Kolonija atšventė 5-ąjį savo gimtadienį, o atidarius
naująjį korpusą, tapo dar atviresnė ir patrauklesnė besidomintiems
šiuolaikiniu menu ir edukacija. Tai įrodė ne tik didelis žiniasklaidos
dėmesys, besitęsiančios ar naujai užsimezgusios partnerystės, bet
ir rekordiniai mūsų parodų lankytojų bei mūsų veiklą sekančių bičiulių skaičiai.
2016 m. surengtos trys vizualiųjų menų rezidencijų mainų ir parodų
projekto „Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas“ parodos: 2016 m. balandžio 29 – gegužės 15 d.,
požeminėje vandens saugykloje Vilniuje; 2016 m. gegužės 21 – birželio
19 d., naujoje NMK parodų salėje Nidoje; 2016 m. liepos 30 – rugpjūčio 28 d., rezidencijų centre JO JO, Žeimių dvaro sodyboje. Projekto
parodose apsilankė 1938 lankytojai.
2016 m. liepos 23 – rugpjūčio 28 d. NMK veikė čia jau rezidavusių
ir plėtoti savo idėjų vėl sugrįžusių menininkų paroda „Hibridiniai
peizažai“. Išleistas dvikalbis parodos gidas popieriuje ir internete
http://nidacolony.lt/lt/parodos/hibridiniai-peizazai-paroda-2016 Vasaros
parodą pamatė 2635 lankytojai!
Liepos 23–25 d. vykęs 6-asis Inter-formato simpoziumas į Nidą
subūrė daugiau nei 40 menininkų, mokslininkų, kuratorių, rašytojų
ir architektų, kurie tris dienas ir naktis tyrinėjo hibridines Nidos
prigimtis, būsenas ir kraštovaizdžius. Simpoziumą kuravo Vytautas
Michelkevičius ir Pakui Hardware.
Kolonija susilaukė nemažo žiniasklaidos dėmesio. Apie ją pasakojo: LRT Radijas, LRT televizija, 15min.lt, Delfi.lt, Diena.lv. Parodų
fotodokumentacijos pasirodė: Mousse Magazine, Art Viewer, Daily-
Lazy, Footnotes on Art, Echo Gone Wrong, Letmekoo.lt, Artnews.lt.
Parodas apžvelgė: Viktoria Draganova (Artnews.lt), Tadas Jačiauskas
(LRT televizija „Durys atsidaro“), Alberta Vengrytė (7md), Lina
Michelkevičė (15min.lt), Monika Petrulienė (LRT televizija „Panorama“), Aistė Kisarauskaitė (7md), Agnė Narušytė (7md), Mindaugas
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Klusas (Delfi.lt), Ieva Balsiūnaitė (LRT televizija „Labas rytas, Lietuva“), Birutė Rutkauskaitė (LRT Klasika „Ryto Allegro“).
Rugpjūčio 22–28 d. vyko Nidos doktorantų mokyklos sesija „CO-ACTION“. Savaitės trukmės kursuose devyni dėstytojai,
akademikai ir aštuoniolika atrinktų dalyvauti doktorantūros studentų
iš Lietuvos ir iš užsienio nagrinėjo menininkų stažuočių fenomeną ne
meno, bet verslo, politikos ar mokslo organizacijose. Nidos doktorantų
mokyklą kuravo Justė Kostikovaitė, organizavo NMK ir Aalto universitetas Suomijoje. Kursų partneriai – tarptautinės doktorantūros programa ArcInTex ETN.
Išleistas popierinis (160 psl.) ir skaitmeninis 7-asis VDA Nidos
meno kolonijos žurnalas, reziumuojantis 16 Kolonijos veiklos mėnesių
(2014-ųjų birželis – 2015-ųjų rugsėjis) ir aptariantis laiko sampratas.
Pasirodė specialus, 6-ąjį simpoziumo kontekstą išplečiantis Vytauto
Michelkevičiaus sudarytas artnews.lt numeris „Hibridinė vasara“
(http://artnews.lt/rubrikos/zurnalas/hibridine-vasara).
Nidos meno kolonijoje rezidavo 48 vizualaus meno kūrėjai, kuratoriai, performanso, garso meno kūrėjai, mokslininkai iš 22 valstybių
ir trijų žemynų. Jų rezidencijų metu NMK tarpininkaujant rengtos trejos rezidentų parodos (Vilniuje), ketverios kūrybinės dirbtuvės (Nidoje
ir Vilniuje) ir treji prisistatymai (Klaipėdoje ir Šakiuose). NMK tai pat
rezidavo 5 ArcInTex tinklo doktorantai, kurie gyveno, tyrė ir kūrė
Kolonijoje daugiau kaip mėnesį ir galiausiai išvystė kolektyvinę meninio
tyrimo parodą „Wolpertinger! What they do in collaboration?“, vykusią
galerijoje „Akademija“ lapkričio 28–gruodžio 3 d.
2016-aisiais NMK vyko 21 VDA katedrų organizuotos studentų
kūrybines dirbtuvės, kuriose dalyvavo 374 studentai ir 60 dėstytojų
iš Lietuvos, Olandijos, Suomijos, Škotijos, Kinijos, Japonijos ir kitur.
Nuo 2013-ųjų keisdamasi menininkais NMK bendradarbiauja su
rezidencijų programa AiR Krems. 2016-aisiais Kremse rezidavo menininkė Akvilė Anglickaitė, o NMK – austrų menininkė Barbara Kapusta.
Nuo 2012 m. NMK bendradarbiauja su Goethe institutu. Kasmet
institutas teikia vieną dviejų mėnesių stipendiją NMK rezidentei/ui
iš Vokietijos, kuris pristato Nidoje sukurtus kūrinius Thomo Manno
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festivalio metu. Tarpininkaujant rezidencijų centrui A-I-R Laboratory
(CCA Ujazdowski Castle), 2016 m. NMK pradėjo bendradarbiauti su
Adomo Mickevičiaus institutu (Culture.pl) Varšuvoje. Institutas suteikė
stipendijas Alicja Bielawska ir Magda Buczek, kurios rezidavo Kolonijoje ir pristatė savo kūrybą parodose Vilniuje projektų erdvėje „Sodų 4“.
Neringos savivaldybės taryba kartu su NMK nuo 2012-ųjų teikia
Neringos savivaldybės meno stipendiją, skirtą vizualiųjų ir taikomųjų
menų, dizaino, architektūros, dailės istorijos, teorijos ir kritikos pro
fesionalams. 2016 m. ši stipendija atiteko menininkui Žilvinui Landzbergui.
NMK partneriai ir rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
KKNORD
EEA Grants
Goethe Institut
Lenkijos institutas Vilniuje
Vorarlberger Land
AIR Krems
UAB „Vilniaus vandenys“
VšĮ „Ars Communis“
Neringos savivaldybė
Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus ir Neringos muziejai
Thomo Manno kultūros centras
Kuršių Nerijos nacionalinis parkas
VšĮ MENE
Neringa FM
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir „Sodų 4“
Artnews.lt
EchoGoneWrong.com
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NMK dosje 2016
Pastato plotas 		
2 500 kv. m
Kūrybinė komanda
7 darbuotojai, 5 etatai
Techninis personalas 		
4 darbuotojai, 3 etatai
Rezidentai 2016		
48
Kūrybinės praktikos 2016
21 (374 studentai, 60 dėstytojų)
Vykdomų kūrybinių-edukacinių
projektų vertė 2016		
223 720 Eur
Visų VDA Nidos meno kolonijos parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.
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9.5. Panemunės pilis
Projektinė veikla
2016-tiems metams buvo pateikti trys D. Giedraitienės parengti
projektai. Visi trys gavo finansavimą.
1. Įgyvendintas LKT 4500 eurų finansuotas projektas „Tradicinio
audimo mokymai Panemunės pilyje“. Jurbarko r. Vadžgirio bendruomenės centro įnašas natūra 450 €; VDA įnašas natūra 500 €. Projekto
metu surengta tekstilės paroda „Šimtmetis“, atspindinti tradicinio
liaudiško audimo tąsą šiuolaikinėje tekstilėje. Liepos – spalio mėn.
Panemunės pilies salėse buvo eksponuojami Jurbarko rajono kaimo
audėjų darbai, drauge su VDA studentų kūriniais, atliktais tradicinio
audimo technika. Projekto lėšomis sukurtas dokumentinis 40 min.
trukmės filmas apie tris Panemunės pilies apylinkių audėjas:
(https://www.youtube.com/watch?v=oKVXiIE1UNo.
2. Įgyvendintas LKT 5100 eurų finansuotas projektas „1830–1831
metų sukilimas. Antanas Gelgaudas”. VDA įnašas natūra 662,00 €;
LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinės jaunųjų šaulių savanoriškas darbas
320 € vertės ir Jurbarko r. Savivaldybės administracijos įnašas 117,17 €
(transporto išlaidos). Projektas skirtas Panemunės pilies sklaidai,
aktualizuojant šią pilį kovų už laisvę istorijos kontekste. Tai buvo
vienintelis Lietuvoje 1830–1831 m. sukilimo 185-ųjų metinių paminėjimas, subūręs draugėn visų, buvusios Lietuvos-Lenkijos Respublikos
šalių atstovus. Birželio 17 d. pirmą kartą į bendrą konferenciją sukviesti
Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istorikai, nagrinėjantys 1830–1831 m.
sukilimą. Pirmą kartą nagrinėta sukilimo vado Lietuvoje Antano
Gelgaudo asmenybė ir jo vykdyti karo veiksmai. Aiškintasi ar pagrįstas
Lietuvoje nusistovėjęs kritiškas šio asmens vertinimas. Konferencija
taip pat buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad Antanas
Gelgaudas yra gimęs ir augęs Panemunės pilyje, bet ne Gelgaudiškyje,
kaip kad daugelyje šaltinių yra teigiama. Projekto vykdymo metu buvo
surengtas viešas gyvosios istorijos renginys visuomenei, patraukliai
pristatantis sukilimo eigą ir reikšmę, sukilėlių karybą ir buitį. Lauko
sąlygomis, birželio 18 d., skaityti du pranešimai apie sukilimą ir jo vadą
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Antaną Gelgaudą. Renginyje, tvarkai palaikyti ir visų saugumui užtikrinti, savanoriškai talkino Jurbarko rajono jaunieji šauliai (viso
10 moksleiviško amžiaus vaikinų).
3. Gilinant tampresnį VDA ir Jurbarko rajono bendruomenės
partnerystę, įgyvendintas LKT 2000 eurų finansuoto projekto „Jaunimui apie meną“ pirmas etapas. Projekto paraiška teikta ne VDA, bet
Vadžgirio jaunimo klubo vardu. Projekto metu surengti keturi renginiai,
supažindinantys Jurbarko bendruomenę su šiuolaikiniu menu ir įtraukiantys žmones į kūrybinį procesą. Renginiuose dalyvavo tiek jaunimas,
tiek suaugę bei vyresnio amžiaus žmonės. Pirmas renginys – perkusininko multiinstrumentalisto iš Gruzijos Irakli Koiava kūrybinės dirbtuvės
Panemunės pilyje.
Toliau tęsiamas projektas „Kultūrinio turizmo vystymas Panemunės
pilyje, įtraukiant vietos bendruomenę“, finansuojamas Vietos veiklos
grupės „Nemunas“ pagal priemonę „Kaimo bendruomenių įtraukimas
į krašto plėtrai perspektyvų turizmo verslą». Šiais metais jis buvo susietas su galimybe pilyje austi, užsiimti keramika, vadovaujant Nomedai
Marčėnaitei, pilies kieme grafikos technikas lankytojams savaitgaliais
demonstravo VDA Grafikos katedros studentai.
Kita veikla
Pagal užsakovų pageidavimus D. Giedraitienės buvo parengti ir du
kartus pilyje skaityti pranešimai „Istorinis kostiumas. Panemunės pilies
kontekstai“.
Panemunės pilyje, drauge su partneriais, organizuoti švietėjiški
renginiai:
Sausio 23 d. vyko Kultūros paveldo dienų renginys, kurio metu
VDA Telšių fakultetas pristatė Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų
ir konservavimo centro Telšiuose veiklą ir galimybes. Balandžio 21 d.
drauge su Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi
organizuota Tarptautinė teorinė - praktinė konferencija „Ugdymo
kokybės link: veiklos formos bei metodai ugdant aktyvų ir sveiką vaiką”,
skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams,
pagalbos mokiniui specialistams, švietimo vadybininkams. Gegužės 6 d.
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organizuotos keramikės Nomedos Marčėnaitės kūrybinės dirbtuvės,
skirtos vietos bendruomenei.
Visa vykdyta veikla nuosekliai viešinta Panemunės pilies ir Jurbarko
krašto laikraščio „Šviesa“ Facebook‘o paskyrose.
Panemunės pilies galerija – vienintelė autentiška XVII a. pradžios pilis
Lietuvoje, sulaukia bene didžiausio srauto lankytojų, tiesa, sezoniškai
ir vedinų labai įvairių lūkesčių. Galerija tampa dailės edukaciniu centru,
kuriame su menu susitinka toli gražu ne meno gurmanai, nuolatiniai
parodų atidarymų lankytojai, bet nuolat nauji, atsitiktiniai keliaujantys,
laisvalaikį leidžiantys lietuviai ir užsienio svečiai, šeimos, giminės,
moksleivių grupės, vestuvininkai... Šiems lankytojams neretai dailė
tampa netikėtu atradimu, priverčiančiu atidžiau įsižiūrėti, giliau pasidomėti. Taigi, Panemunės pilies galerija vykdo misiją – skleidžia žinią apie
šiuolaikinę dailę ir jaunus menininkus auginančią Vilniaus dailės
akademiją. Būtent VDA esamų ir buvusių studentų darbai čia ir eks
ponuojami.
Visą 2015–2016 metų žiemą ir pavasarį po galerijos sales, spaudžiama šiuo metu čia tebevykstančių pilies tvarkybos darbų, iš vienos vietos
į kitą kraustėsi telšiškio Pauliaus Daujoto skulptūrų paroda „Kiti
kraustuliai“. Konceptualios akmens ir medžio kompozicijos ypatingai
darniai skambėjo visose pilies salėse.
Panašaus „keliautojų“ likimo sulaukė ir apskritus metus eksponuojami VDA TF Metalo plastikos katedros studentų darbai, atspindintys
mokymosi procesus ir įvairių metų pasiekimus.
Gegužės 9 d. – liepos 6 d. vyko VDA VF Fotografijos ir medijos
meno katedros I kurso doktorantės Dovilės Dagienės fotografijų paroda
„Lietuvos kultūros veikėjų portretai“.
Gegužės 6 d. – liepos 4 d. eksponuota VDA Monumentaliosios
tapybos ir scenografijos katedros studenčių tapybos paroda „Sumegztoje kvadratinėje vienumoje“. „Kvadratas“ – tai 4 magistrančių – Aistės
Kanapickaitės, Gretos Suraučiūtės, Loretos Kazlauskienės ir Monikos
Kučiauskaitės parodos sudėtis. Jaunosios menininkės neatsitiktinai susitiko VDA Panemunės pilies istorinėje erdvėje: visos autorės parodoje
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eksponavo abstrakčios tapybos darbus kurie, būdami labai skirtingi savo
plastine kalba, kartu puikiai susikalbėjo („susimezgė“) ir tarpusavyje,
ir su faktūriškai „aktyviomis“ pilies sienomis: vienur tapyba sunkiai
atsiskyrė nuo sienų paviršiaus, kitur prieštaravo jam savo estetine
„švara“ ar net įterpė papildomų erdvių ir spalvų. Vyko išties įdomus
XXI amžiaus dialogas.
Nuo liepos 4 d. iki spalio 17 d. – VDA VF Grafikos katedros dėstytojų bei studentų paroda. „Programa 621W10001 (621W10002)“ – toks
parodos pavadinimas, organiškai prigijęs, kaip grafikų „šeimos“ parodos
pristatymo vardas. Parodoje dalyvavo septini Grafikos katedros dėstytojai bei devyni studentai iš pirmos bei antros studijų pakopų. Pagrindinė
parodos tema – kuo ir kaip gyvena, kuria grafikai. Kolekcijos būta labai
skirtingos, pasakojančios skirtingas istorijas, situacijas ir būsenas. Eksponuoti 2012 – 2016 metais sukurti darbai, tad kolekcija spalvinga,
nauja ir daugiaplanė. Parodoje dalyvavo docentai Marija MarcelionytėPaliukė, Rimvydas Kepežinskas, Kęstutis Vasiliūnas, Matas Jonas Dūda,
lektoriai Jonas Čepas, Jolanta Mikulskytė ir Elena Grudzinskaitė,
studentai bakalaurai Juozapas Švelnys, Greta Liekytė, Lauksminė
Steponavičiūtė, Viltė Žumbakytė, Justinas Šukaitis, magistrantai Vasarė
Krugždaitė, Gabija Šerelytė, Miglė Pužaitė, Inga Laužonytė.
Liepos 6 d. – rugsėjo 16 d. Panemunės pilyje eksponuota jungtinė
VDA muziejaus tekstilės fondų ir pilies apylinkių liaudies audėjų tradicinės tekstilės paroda „Audimai. Šimtmetis“. Pamėginta sugretinti
XX ir XXI amžių esamų ir buvusių tekstilės studentų darbus, su kaimo
moterų audimais. Ieškota ne tik technologinių sąsajų, bet ir dvasinio
perimamumo. Paroda provokavo žiūrovus ieškoti savų atsakymų. Ekspoziciją pagyvino čia pat įrengta audykla, su galimybe lankytojams
išgirsti pasakojimus, sužinoti pasiruošimo audimui eigą, patiems prisiliesti prie proceso... – su galimybe suvokti tekstilės vertę.
Parodą lydėjo paskaitų ir seminarų ciklas, tekstilės istorijos ir technologijos temomis.
Rugsėjo 16 d. – lapkričio 16 d. prof. Jonas Gasiūnas eksponavo savo
ir jo vadovaujamų VDA VF Tapybos katedros studentų vasaros praktikos
darbų parodą „Kur vinukai“. Kūrybinius ir vinukų sienose ieškojimus,
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šimtametėmis freskomis dekoruotose Panemunės pilies salėse, pristatė
Ieva Jaruckytė, Eglė Karanauskaitė, Viktoras Paukštelis, Adelė Pukelytė,
Tatjana Seredocha, Dominykas Sidorovas, Eimantė Šimkutė, Iveta
Utakytė, Vita Opolskytė, Eglė Knyzė, Eglė Ulčickaitė Jūratė Girdvainė,
Mantas Daujotas.
Nuo gruodžio 13 d. iki pavasario Panemunės pilies galerijoje eksponuojami VDA VF Keramikos katedros studentų bakalaurų ir magistrų
kursinių bei vasaros praktikų darbai – įvairūs konstravimo technikomis,
tradiciniais ir inovatyviais dekoravimo bei degimo būdais. Per pastaruosius keletą metų sukurti darbai supažindina su keramikos raidos
tendencijomis Vilniaus dailės akademijoje.
Ugnies užgrūdinta keramika, kentėdama pilies žiemos šaltį, kantriai
laukia pavasario – naujų lankytojų ir naujo, jaunatviškų parodų sezono.
Visų Panemunės pilies parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.
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9.6. Keramikos kūrybos centras
2016 m. VDA KKC direktorius Tomas Jurgis Daunora rengė keramikos darbų parodas „VDA/Lauko ekspo“ paviljone, su VDA įvairių
specialybių studentais organizavo ir įgyvendino eksperimentinius, kūrybinius ir edukacinius projektus bei vykdė asmeninę kūrybinę ir visuomeninę veiklą. T. J. Daunora vyko į meno ir edukacijos konferencijas,
vykdė bei dalyvavo keramikos katedros studijų programoje.
T. J. Daunoros vadovaujama Keramikos katedros studentė Rimgailė
Dručiūnaitė 2016 m. sėkmingai apgynė baigiamąjį keramikos magistro
darbą „Jungtys“. 2016 m. rudenį pradėtas darbas su MA I kurso
studente Gietre Baltakyte.
T. J. Daunora, kaip kviestinis autorius, dalyvavo kasmetinėje
Vroclavo E. Gepperto meno ir dizaino akademijos rengiamoje parodoje.
Išleistas parodos dalyvių darbų katalogas.
Kovo mėn. prof. Tony Merino (JAV) kvietimu T. J. Daunora kaip
svečias dalyvavo 50-oje jubiliejinėje Amerikos nacionalinėje keramikos
meno ir edukacijos konferencijoje (#NCECA2016).
„Szklo i Ceramika“ (Nr.4, 2016; psl. 36-37//2016 m. liepa-rugpjūtis,
Varšuva) išspausdino Monikos Surmos straipsnį-interviu „Tomas
Daunora. Ceramica pod szklanym niebom“.
KKC direktorius dalyvauja visuomeninės organizacijos Kultūrinių
iniciatyvų grupės „Kvadratas“ veikloje. Viena iš kuruojamų sričių yra
parodos „Gobis/Lauko ekspo“ paviljone (Gedimino pr. 13, Vilnius),
parodų dailininkų susitikimai su visuomene bei svečių meno paskaitos
ir demonstracijos VDA studentams. 2016 m. paminėtinos suomių
keramiko Kristiano Vanelaineno bei žymios lietuvių keramikės Aldonos
Šaltenienės parodos ir susitikimai su studentais.
Birželio 17–19 d. su keramikos studentais (Rimgailė Dručiūnaitė,
Onė Maldonytė, Lukas Šilinskas, Mingailė Mikelėnaitė, Robertas
Reketis) T. J. Daunora dalyvavo kasmetiniame „Aukštųjų temperatūrų
festivalyje“, Vroclavo E. Gepperto meno ir dizaino akademijoje – su
šūkiu „Back in Black Ceramics“, pastatė „juodosios“ keramikos krosnį
ir pademonstravo degimą. Šio festivalio konferencijoje „Art on Fire,
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Fire in Art“, T. J. Daunora skaitė pranešimą: „Keramikos studentų savarankiška kūrybinė veikla ir rezultatai, VDA KKC projektuose“. Išleistas
festivalio katalogas.
Lapkričio-gruodžio mėn. KKC kuravo Vilniaus ir Diuseldorfo
miestų 26-ius metus vykdomą kultūrinių mainų programą. 2016 m.
svečias Matthias Getenvertas lipdė, paišė ir surengė keramikos darbų
parodą „VDA/Lauko ekspo“ paviljone bei viešą kūrybinio darbo
paskaitą. Gautas kvietimas VDA dėstytojams ir studentams 2017 m.
atvykti į Diuseldorfo meno akademijos organizuojamą studentų kasmetinę „Rundgang“ parodą.
2016 m. Keramikos kūrybinio centro direktorius T. J. Daunora
iniciavo ir vadovavo pirmajai VDA studentų „Žiemos keramikos sesijai“.
Kartu su VDA SA Sesijos planuojamos rengti 4 kartus metuose.
Jų tikslas yra apjungti įvairių specialybių studentus bendram kūrybiniam ir teoriniam darbui. Sesijos dalys: a) konferencija; b) dviejų dienų
savarankiški lipdymai keramikos studentams; c) laikinos anglinės
krosnies statymas ir darbų degimas, su studentiško troškinio virimu
šalia krosnies; d) sesijos darbų paroda „VDA/Lauko ekspo“. Gruodžio
mėn. sesija susilaukė didelio VDA studentų aktyvumo, pirmiausiai
iš Keramikos, Dailės istorijos ir teorijos ir UNESCO kultūros vadybos
katedrų studentų. Dalyvavo 35 studentai ir kviestiniai dailininkai –
doc. Egidijus Šimatonis (Kaunas) ir keramikė Beatričė Kėlerienė. Buvo
išleista ir platinama Žiemos keramikos sesijos informacinė medžiaga.
Visų KKC parodų sąrašas pateikiamas 16 lentelėje prieduose.
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9.7. Choras
2016 m. VDA choro surengti koncertai:
Kovo 11-osios minėjimas, Gotikinė salė;
Šv. Mišios ir koncertas, Visų Šventųjų bažnyčia, Vilnius;
XVII tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim...
Aleliuja, Patilčių Šv. Petro išvadavimo bažnyčia;
XVII tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim...
Aleliuja, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika;
LMTA studentės-praktikantės egzaminas, Vilniaus Senjorų namai;
VDA diplomų įteikimo renginyje, VDA kiemas;
VDA KF diplomų įteikimo renginyje, Kauno Žalgirio arena;
VDA diplomų įteikimo renginyje, VDA kiemas;
Angelų sargų dienai, Koncertų salė „Compensa“;
Šv. Mišios VDA mokslo metų atidarymo proga, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia;
VDA mokslo metų atidarymo renginiuose, VDA Šachmatinė salė;
LNK „Gerumo akcijoje“, Verslo centras K29;
Lietuvos studentų chorų festivalyje, Kauno Įgulos bažnyčia;
Kalėdinis koncertas kartu su LMTA Vargoninkų katedros choro
studija, LMTA J. Karoso salė;
Koncertas-LMTA Vargonų katedros studentų egzaminas, Taikomosios dailės muziejus.
VDA choras dalyvavo Choro stovykloje Panemunėje.
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9.8. Folklorinis ansamblis
Folklorinio ansamblio nariai buvo mokomi naujų kalendorinių
dainų bei sutartinių, kalendorinių švenčių papročių, jų prasmių, apeigų,
dainuojamosios tautosakos skirtų Užgavėnėms, Velykoms, Kupolės
šventei, Vėlinėms, Adventui.
Buvo vedami kankliavimo seminarai-mokymai, kuriuose studentai
buvo supažindinti su kankliavimo technikomis ir repertuaru.
Su studentais dalyvauta keliuose performansuose, VDA mokslo
metų atidarymo šventėje.
Rugpjūčio mėnesį Kirkiliškių vnk. Duburio k., Zarasų r. buvo
organizuotas projektas „Saulės šventė“, kurio metu vyko paskaitos
mokymai, kūrybinės dirbtuvės.

188

189

190

10. MOKSLAS

2016 m. buvo tęsiama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių,
menotyros ir vadybos krypčių tyrimų tradicija. Mokslinius tyrimus
vykdė Dailėtyros institutas, Urbanistikos, architektūros ir dizaino
institutas, Dailės istorijos ir teorijos katedra, UNESCO kultūros
vadybos ir kultūros politikos katedra, taip pat tyrėjai dirbantys kitose
katedrose. Moksliniams tyrimams yra labai svarbi bibliotekos ir leidyklos veikla, o tyrimų apskaitą vykdo Mokslo ir meno skyrius.

10.1. Tyrėjų mokslinė veikla
2016 m. VDA dirbo 66 dėstantys ir vykdantys mokslo tyrimus
mokslo daktarai iš jų 3 fizinių ir technologijos mokslų, 10 socialinių
mokslų ir 53 humanitarinių mokslų atstovų. VDA mokslininkai yra
daugelio Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo, Kultūros ministerijų
komisijų ir Tarybų ekspertai, kitų aukštųjų mokyklų doktorantūros
komisijų nariai, tarptautinių projektų, duomenų bazių ekspertai, įvairių
asociacijų nariai.
Mokslo leidiniai, publikacijos
Ryškiausiai mokslo rezultatai matomi 2016 m. išleistose monografijose, mokslo studijose, mokslo straipsniuose, mokslui svarbių šaltinių
publikacijose. Kiekybiniai rodikliai nenutolsta nuo ankstesnių metų
vidurkio, tik ženkliai sumažėjo socialinės ir kultūrinės plėtros darbų, bet
tai galima paaiškinti jų nevertinimu Lietuvos mokslo taryboje skaičiuojant mokslo ir meno rezultatus.
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Paminėjimo verta išskirtinė Agnės Narušytės ir Margaritos Matulytės monografija skirta Lietuvos fotografijos istorijai „Camera obscura:
Lietuvos fotografijos istorija 1839-1945“. Naujai tyrimų krypčiai VDA
labai svarbi Vytauto Michelkevičiaus monografija „Meninio tyrimo
suvesti“. Priešistorės gintaras analizuojamas net dvejose Adomo Butrimo monografijose: „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“ ir „Biržulis.
Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X–II tūkstantmetyje pr. Kr. II.
Gintaras“
Lietuvos dailės istorija praturtėjo Giedrės Jankevičiūtės knyga apie
grafiką Telesforą Kulakauską (1907-1977) ir Elonos Lubytės studija
apie skulptorių Mindaugą Navaką „Šlovė buvo ranka pasiekiama“
VDA tyrėjai mokslo ir meno visuomenei paskelbė 79 mokslinius
straipsnius, skirtus tiek senosios Lietuvos dailės palikimui, tiek XX–
XXI a. dailei, tiek dailės vadybos klausimams. Straipsniai spausdinti
recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio žurnaluose bei teminiuose
leidiniuose.
Išsamūs duomenys pateikti 17 lentelėje prieduose.

Mokslo renginiai, konferencijos
Pranešimų konferencijose tematika labai plati – nuo priešistorinės iki
XXI a. dailės, taip pat dailės vadybos ir terapijos temomis. Skaityta 77
pranešimai, iš jų 48 – tarptautinėse konferencijose.
VDA mokslininkai organizavo keturias mokslines konferencijas, iš jų
tris – tarptautines.
Mokslo projektai
Vilniaus dailės akademija 2016 metais vykdė 10 Lietuvos mokslo
tarybos remiamų projektų.
Išsamūs duomenys pateikti 29 lentelėje prieduose.
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Mokslo renginiai 2016 m.
Pavadinimas

Organizatoriai

Tarptautinė
tarpdisciplininė
mokslinė
konferencija

Renginio tipas

„(At)koduota istorija
architektūroje“

Vilniaus dailės akademijos
Parodų salė „Titanikas“,
Dailėtyros institutas
Vilnius / Dubingiai,
ir Lietuvos dailės istorikų
2016 m. gegužės 12–14 d.
draugija

Vieta, data

Tarptautinė
mokslinė
konferencija

„Rankšluosčiai: tarp
tradicijos ir inovacijos“

Vilniaus dailės akademija
ir A. ir A. Tamošaičių
galerija „Židinys“

Tarptautinė
konferencija

„Piešinys šių dienų
vaizdinėje kultūroje
ir menų edukacijoje“

Parodų salė „Titanikas“,
Vilnius / VDA Kauno
Vilniaus dailės akademijos
fakultetas, A. Martinaičio
Kauno fakultetas
dailės mokykla, Kaunas
2016 m. spalio 20–21 d.

Teorinė-praktinė konferencija

„Dailės terapija
ir asmens sveikata“

Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakultetas
Birštonas,
ir Lietuvos sveikatos
2016 m. gegužės 25 d.
mokslų universitetas

A. ir A. Tamošaičių galerija
„Židinys“, Vilnius
2016 m. lapkričio 17 d.
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10.2. Dailėtyros institutas
2016 m. Dailėtyros institute dirbo 14 mokslininkų, užimdami
9,25 etato. Iš jų trys vyriausieji mokslo darbuotojai (prof. ph. dr. Adomas Butrimas, ph. dr. Rūta Janonienė ir nuo 2016 m. birželio dr. Tojana
Račiūnaitė), šeši vyresnieji mokslo darbuotojai (dr. Algė Andriulytė,
dr. Jolita Liškevičienė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Dalia Ramonienė,
dr. Marius Iršėnas, dr. Rasa Butvilaitė) ir keturi mokslo darbuotojai
(dr. Ieva Pleikienė, dr. Lina Michalkevičė, dr. Aušra Trakšelytė, dr.
Gintautė Žemaitytė ir Vidmantas Jankauskas,).
2016 m. dienos šviesą išvydo dvi prof. Adomo Butrimo monografijos: „Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X–II tūkstantmetyje“ (Vilnius: VDA leidykla, 2016) ir „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“
(Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2016). Paskelbta per dvidešimt
mokslinių straipsnių, virš trisdešimt mokslo ir meno populiarinimo
darbų: organizuotų parodų, viešųjų paskaitų, pasisakymų TV laidose,
dailės ir kultūros reiškinius reflektuojančių tekstų spaudoje. Publikuoti
keturi Dailėtyros instituto mokslininkų sudaryti leidiniai (Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80–81, Kūnas: ne laiku ir be vietos /
The Body: out of Time and Without a Place, sud. G. Žemaitytė,
A. Trakšelytė, L. Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2016. 232 p.; Acta Academia Artium Vilnensis, t. 82: Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos
ir problemos; sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2016; Iršėnas, Marius. Panemunės pilis: įdomusis paveldas,
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, 80 p.; Liškevičienė,
Jolita. The best Lithuanian illustrated books for children and young
adults 2011–2015. Texts by Roma Kišūnaitė and Jolita Liškevičienė].
Vilnius: The Lithuanian Culture Institute, 2016.).
Dailėtyros institutas kartu su Lietuvos dailės istorikų draugija
2016 m. gegužės 12–14 d. VDA parodų salėje „Titanikas“ surengė
tarptautinę mokslinę konferenciją „At)koduota istorija architektūroje“
(koordinavo dr. Rasa Butvilaitė kartu su savo doktorante Edita Povilaityte-Leliugiene). Dailėtyros instituto mokslininkai įvairiose Lietuvos
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ir užsienio mokslinėse konferencijose perskaitė 16 pranešimų. Ypač
aktyviai dalyvauta 2016 m. spalio 6–8 d. Latvijos dailės akademijos
ir Latvijos nacionalinis dailės muziejaus Rygoje organizuotoje Trečiojoje
Baltijos meno istorikų konferencijoje „Representing Art History in the
Baltic Countries: Experiences and Prospects“, čia pranešimus skaitė
dr. Dalia Klajunienė, dr. Lina Michalkevičė ir dr. Tojana Račiūnaitė.
Vykdyti 6 Lietuvos mokslo tarybos remti projektai, iš jų 4 yra
inicijuoti ir vadovaujami instituto mokslininkų. Tai mokslo žurnalo
„Acta Academiae Artium Vilnensis“ rengimas ir leidyba (vad. dr. Algė
Andriulytė), mokslininkų grupės projektas vykdomas bendradarbiaujant
su Bažnytinio paveldo muziejumi ir Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centru „Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus vyskupijos bažnyčiose restauravimas
ir tyrimai“ (vad. dr. Tojana Račiūnaitė), prof. Adomo Butrimo vadovaujamas tarptautinis mokslininkų grupių projektas „Priešistorinė dailė:
chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika“ ir dr. Jolitos Liškevičienės inicijuotas mokslininkų grupės projektas „Mikalojaus Kristupo
Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos“.
Vykdyti taikomieji ir užsakomieji tyrimai, ekspertinis ir pedagoginis
darbas. Šiais metais ypač suintensyvėjo instituto mokslininkų dalyvavimas VDA studijų procese. Skaityti kursai: Istorinių ir dailėtyrinių
tyrimų pagrindai (R. Janonienė), Senovės ir viduramžių dailė ir architektūra, Architektūrologijos pagrindai, XX a. I p. Europos, JAV, Lietuvos dailė ir architektūra, Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos
(R. Butvilaitė), Knygos menas (J. Liškevičienė), Atvaizdo antropologija.
Teorinės prieigos ir analizė (T. Račiūnaitė), Vieta, laikas ir kontekstas
Lietuvos šiuolaikiniame mene (A. Trakšelytė), Vizualinė semiotika
(G. Žemaitytė), vadovauta įvairių studijų pakopų studentų teoriniams
darbams.
2016 m. rudenį Lietuvos dailės istorikų draugija paskelbė, kad
Dailėtyros instituto darbuotojos Tojanos Račiūnaitės darbas draugijos
narių slaptu balsavimu išrinktas geriausia 2015 m. fundamentinių
mokslo tyrimų publikacija. T. Račiūnaitei įteiktas diplomas.
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10.3. Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas
Pagrindinės Instituto mokslinių tyrimų sritys: urbanizacijos procesai
ir jų įtaka kraštui ir miestui; urbanistinių struktūrų tyrimų ir modeliavimo metodai. Institute dirba mokslo darbuotojas dr. Tomas Butkus,
jaunesnieji mokslo darbuotojai prof. Algis Vyšniūnas ir doc. Vaidotas
Dapkevičius, doktorantas Petras Džervus.
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla
Pagrindinės Instituto mokslinių tyrimų sritys:
• urbanizacijos procesai ir jų įtaka kraštui ir miestui;
• urbanistinių struktūrų tyrimų ir modeliavimo metodai.
Pagrindinis instituto darbas – išleista kolektyvinė monografija
„Klaipėdos urbanistinė raida 1945–1990“.
Išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Miesto architektūra. Erdvės,
formantai, akcentai“ (vienas sudarytojų A. Vyšniūnas), kuriam Instituto
darbuotojai (T. Butkus, A. Vyšniūnas) parengė mokslinius straipsnius.
Leidinio pristatymui institutas Klaipėdoje organizavo respublikinę
mokslinę konferenciją „Terra urbana: miesto architektūra“. Atskirus
pranešimus konferencijoje skaitė instituto darbuotojai (T. Butkus,
V. Dapkevičius, A. Vyšniūnas).
Savo tyrimus darbuotojai pristatė skaitydami pranešimus VGTU
Urbanistikos katedroje Vilniuje organizuotoje tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „Urbanistika Baltijos šalyse: studijos, tyrimai ir praktika“
(V. Dapkevičius, A. Vyšniūnas).
Institutas planuoja toliau aktyviai dalyvauti rengiant mokslines-metodines recenzijas, ekspertizes architektūros ir urbanistikos klausimais.
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10.4. Doktorantūros skyrius
VDA menotyros doktorantai dalyvavo mokslo renginiuose Lietuvoje
ir užsienyje, publikavo 6 straipsnius recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Džiugina pirmųjų metų doktorantų motyvacija: Jurijus Dobriakovas
skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Naujųjų medijų kultūros
centre RIXC, Rygoje; Eglė Bagušinskaitė publikavo straipsnį Lietuvos
kultūros ir tautosakos institute parengtame mokslinių straipsnių
rinkinyje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje“.
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10.5. Leidykla
2016 m. VDA leidykloje daug dėmesio skirta leidinių meninei
kokybei: albumas „Absoliuti tekstilė“ (dailininkė Aušra Lisauskienė)
pripažintas gražiausiu 2016 m. leidiniu albumų kategorijoje. Išleistos
5 monografijos, 2 šaltinių su moksliniais komentarais publikacijos,
8 mokslinių straipsnių rinkiniai iš jų 4 Acta Academiae Artium Vilnensis
numeriai.
Atspausdintos 9 VDA doktorantų disertacijos. Parodoms ir kitiems
dailės procesams skirta 12 leidinių.
VDA leidyklos leidinių sąrašas pateiktas 18 lentelėje prieduose.

Šeši leidybos projektai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos, taip pat
leidykla įvykdė 3 leidybos projektus, kurių užsakovai Lietuvos
aukštosios mokyklos ir muziejai.
Finansuojamų VDA leidyklos projektų sąrašas pateiktas 19 lentelėje prieduose.

Surengta 12 knygų pristatymų. Leidykla dalyvavo Vilniaus knygų
mugėje. Leidyklos knygos rodytos – Frankfurto, Londono, Leipcigo
knygų mugėse. Knygos platintos: Tarptautinėje konferencijoje „(At)
koduota istorija architektūroje“ 2016 m. gegužės 12–14 d. VDA parodų
salėje „Titanikas“ ir Europos archeologų asociacijos konferencijoje
„EAA Vilnius 2016“ rugpjūčio 31–rugsėjo 4 d. Vilniaus universitete
VDA leidyklos 2010–2016 metų leidinių kiekybinė statistika
Leidinio tipas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mokslinės monografijos

4

4

2

2

4

5

7

Albumai

2

3

4

2

3

4

2

Katalogai

10

4

5

5

7

9

9

Mokslo studijos ir straipsnių rinkiniai

3

4

1

3

3

2

6

Periodiniai mokslo leidiniai

4

4

4

4

4

4

4

Vadovėliai

3

–

4

1

2

-

-

Metodiniai leidiniai

–

1

–

–

–

-

-

Konferencijų medžiaga

1

1

1

2

–

2

2

Disertacijos

4

2

11

5

3

6

9

Kiti

15

6

6

10

16

5

7
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10.6. Biblioteka
Biblioteka tradiciškai suvokiama kaip informacijos kaupimo, saugojimo ir pateikimo vartotojui vieta. Akademinės bibliotekos samprata,
jos tikslai ir uždaviniai labai skiriasi nuo vis dar giliai visuomenėje ar
net pačios aukštosios mokyklos bendruomenėje vyraujančio požiūrio
į biblioteką, jos struktūrą ir atliekamas funkcijas. Šiandien, susidurdama
su iššūkiais tenkinti ateinančios „Z“ kartos studentų bei akademinės
bendruomenės informacijos poreikius, Vilniaus dailės akademijos
biblioteka siekia, kad Akademijoje efektyviai funkcionuotų visiems
prieinama bibliotekos paslaugų sistema, užtikrinantį mokslo, studijų,
meninės ir kūrybinės veiklos bei visuomenės švietimo funkcijas, saugojanti ir puoselėjanti Akademijos tradicijas.
2016 m. lapkričio 16 d. Senato nutarimu Nr. S-2016-6 patvirtinti
„Vilniaus dailės akademijos bibliotekos nuostatai“. Naujame dokumente, apibrėžiančiame bibliotekos vietą Akademijos struktūroje, tikslus,
uždavinius, funkcijas, atsisakyta perteklinių nuostatų, kurios netikslingos nuolat besikeičiančiame mokslo ir studijų pasaulyje ir atsirandant
naujoms bibliotekos veikloms, siekiant efektyviau ir greičiau reaguoti,
užtikrinant Akademijos studijų, meninės ir mokslinės veiklos procesus.
Bibliotekos veikla, grįsta prieinamumu visiems, atliekanti konsultanto/patarėjo funkciją, skatinanti diskusiją dėl tradicinių informacijos
išteklių kaupimo/saugojimo/vartojimo, siekianti ugdyti akademinės
bendruomenės informacinį raštingumą, vis dažniau susiduria su iššūkiu
priimti svarbius sprendimus dėl studijų/mokslo/meno veiklų rezultatų
kaupimo ir viešinimo. Nuoseklus ir kruopštus bibliotekos darbas, kuriant Akademijos elektroninių tezių ir disertacijų bei mokslinių publikacijų duomenų bazes bendroje Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) informacinėje sistemoje – Akademijos studijų ir mokslo
rezultatų atspindys Lietuvos akademiniame pasaulyje. Dėl Akademijos
meninės veiklos rezultatų talpinimo į eLABa sistemą reikalingas poreikio ištyrimas, išsamios diskusijos su atsakingais Akademijos padaliniais.
Einamaisiais metais vyko diskusijos su meno ir mokslo skyriumi, pateikti klausimai eLABa administruojančiai institucijai bei tartasi su kitomis
universitetų bibliotekomis.
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2016 m. studentai savarankiškai talpino savo baigiamuosius studijų
(magistro, daktaro disertacijas ir daktaro disertacijų santraukas) darbus
į Elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą (ETD). Biblioteka atliko konsultanto ir redaktoriaus funkcijas, daugiau laiko sąnaudų
sudarė darbas su doktorantais. Tai lėmė gana paini sistemos struktūra
ir nedraugiška vartotojui aplinka, kurią perprasti gali tik nuolat su
sistema dirbantis bibliotekos darbuotojas. Išliko problema dėl mokslo
krypties ir srities nurodymo meno srities darbams ETD duomenų
bazėje, kuri remiasi šiuo metu galiojančiu klasifikatoriumi patvirtintu
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. spalio
16 d. įsakymu Nr. V-1457 Dėl mokslo krypčių patvirtinimo. Buvo kreiptasi į Lietuvos mokslo tarybą dėl mokslo krypčių klasifikatoriaus peržiūrėjimo. Dokumentų sutapties (plagiato) posistemė veikė nekorektiškai
ir buvo priimtas sprendimas atsisakyti šio etapo. Vienas iš argumentų:
2015 m. Akademija turėjo 100% tematinį baigiamųjų darbų atspindėjimą, o dalis jų netgi lengvai prieinami pilnu tekstu, tad studentams
lengva nustatyti temos ištirtumą ir pasirinkti dar nenagrinėtus aspektus. Priimto sprendimo rezultatas – visus 2016 m. baigiamuosius
magistro studijų ir doktorantų baigiamuosius darbus galime rasti
VDA ETD sistemoje.
2014 m. pradėtas Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ bibliotekos fondo aprašymas elektroniniame kataloge buvo tęsiamas. 2016 m. gruodžio 31 d. fondą sudarė 2 258 bibliografiniai įrašai ir
2 821 vnt. dokumentų. Tai sudaro 83 % viso fondo. Einamaisiais metais
el. katalogas papildytas 991 nauju bibliografiniu įrašu. Bibliotekos
darbuotoja taip pat aktyviai prisidėjo prie galerijos vykdomų veiklų.
Vyko diskusija dėl vaikiškų knygų, esančių šiame fonde, aprašymo.
Senų ir retų spaudinių skyriuje susisteminta ir paruošta aprašymui
el. kataloge 410 vnt. dailės istorijos ir teorijos katedros baigiamųjų
diplominių darbų (1965 m. 996 m.). Buvo tęsiamas senų dokumentų
aprašymas el. kataloge. Skyrius pasipildė dailininko A. Švėgždos
rankraščiais: dienoraščiais, laiškais menininkui, kvietimais, užrašais,
nuotraukomis. Rankraščiai jau sugrupuoti ir paruošti aprašymui
el. kataloge.
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Einamaisiais metais Kauno fakulteto biblioteka aktyviai įsiliejo
į fakulteto projektinę veiklą. Buvo tęsiama 2015 m. pradėta sisteminti
faktinė bibliografinė medžiaga apie Kauno fakultete dėstančius ar dėsčiusius dėstytojus. Sukaupta gana įvairi rankraštinė, vaizdinė ir elektroninė medžiaga, pradėta skaitmeninti nuotraukas Vilniaus centrinėje
bibliotekoje esančiu profesionaliu skeneriu. Tęstas dokumentų aprašymas bibliotekos el. kataloge. 2016 m. gruodžio 31 d. elektroniniame
kataloge galima surasti 44% viso turimo fondo. Aktyviai dalyvauta
profesiniuose renginiuose, mokymuose, konferencijose. Išsami Kauno
fakulteto bibliotekos ataskaita pateikiama fakulteto ataskaitoje.
Telšių ir Klaipėdos fakultetų bibliotekos vartotojus aptarnavo
tradiciniu būdu. Telšių fakultete pasirengta įdiegti el. katalogą ir studentus aptarnauti el. būdu. Pravesti mokymai darbuotojui. Metų pabaigoje
Telšių fakultetas perėmė uždarytos Žemaitijos kolegijos Telšiuose bib
lioteką. Fakultetui perėmus kolegijos pastatą, atsirado galimybė bibliotekai plėstis, įrengiant individualias/grupinio darbo vietas.
Dalyvavimas Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų konsorciumo
eLABa veikloje bibliotekai suteikia galimybę nuolatos kelti darbuotojų
kvalifikaciją, domėtis naujomis debesų kompiuterijos technologijomis
ir jų pritaikymu kasdieniame bibliotekų darbe. 2016 m. rudenį vyko
susitikimas su naujos, inovatyvios bibliotekinės sistemos ALMA
kūrėjais. Vyko svarstymai dėl perėjimo iš ALEPH sistemos į ALMA,
kurioje yra nauji atviri standartai padėsiantys optimizuoti vartotojų
ir informacinių išteklių sąsajas.
Statistiniai rodikliai
2016 gruodžio 31 d. pagal bendrąją VDA bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą (su filialais Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje) bibliotekos fonduose buvo 102 775 vienetai, 67 339 pavadinimų dokumentų,
įrašytų į tradicinės formos inventorinę knygą ir/ar įtrauktų į bibliotekos
elektroninį katalogą. VDA centrinės bibliotekos (toliau VDACB)
fonde – 83 585 leidiniai, Kauno fakulteto bibliotekoje – 10 147 vnt.,
Klaipėdos fakulteto bibliotekoje – 5 199 vnt., Telšių fakulteto bibliotekoje – 3 844 vnt. Einamaisiais metais įsigyta 1 331 naujų pavadinimų
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2 610 spausdinti dokumentai. Nurašyta 362 pavadinimai 469 vnt.
dokumentų.
Dokumentų įsigijimo VDA bibliotekoje (su fakultetais) 2011 –
2016 m. pokytis pateikiamas 27 lentelėje.
Materialinė bazė.
Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai
2016 m. bibliotekos informacijos išteklių įsigijimui skirta 32 tūkst.
Eur. Ryškėjant informacijos išteklių plėtrai į elektroninę erdvę, buvo
paskirtos lėšos elektroninėms mokslinėms duomenų bazėms įsigyti.
Iš minėtos sumos skirta:
• Elektroninių mokslinių duomenų bazių prenumeratai - 8 900 Eur;
• Knygoms ir periodiniams leidiniams skirta 23 109 Eur:
Vilniaus centrinei bibliotekai – 15 000 Eur
Kauno f. bibliotekai – 4 344,00 Eur
Telšių f. bibliotekai: – 2 317,00 Eur
Klaipėdos f. bibliotekai – 1 448,00 Eur
Ataskaitiniais metais vienam studentui tradicinių informacijos
išteklių vertė - 13,57 Eur
Išlaidos bibliotekos informacijos išteklių įsigijimui pateikiamos
diagramoje.
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2016 m. Akademijos lėšomis ir iš kitų šaltinių įsigytų spausdintų
ir elektroninių informacijos išteklių finansinė vertė 32 728,07 Eur.
Analizuojant finansinę 2016 m. įsigytų informacijos išteklių vertę,
tenka konstatuoti, kad, lyginant su 2012 m. ir ankstesniais metais,
ji padidėjo 10%.
Duomenys pateikti 20 lentelėje prieduose.

Akademijos padaliniai einamaisiais metais skyrė biudžeto/nuosavas
ar vykdomų projektų lėšas bibliotekos dokumentams įsigyti.
Duomenys pateikti 21 lentelėje prieduose.

Vilniaus ir Kauno fakultete katedros neskyrė nuosavų lėšų informacijos ištekliams.
Bibliotekos pajamos (delspinigiai, įmokos, už negrąžintus leidinius,
patalpų nuoma ir kt.) sudarė 1 420,09 Eur.
Kiekvienais metais Vilniaus dailės akademijos bibliotekos fondas
papildomas privalomais VDA leidyklos leidiniais. 2016 m. leidykla
perdavė 20 pavadinimų 345 vnt. leidinių už 4 021,81 Eur. Leidiniai
paskirstyti: Vilniaus centrinei bibliotekai, fakultetų Kaune, Klaipėdoje,
Telšiuose bibliotekoms, o likusieji palikti atsargų fonde mainams su
kitomis institucijomis ir reprezentacijai.
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Bibliotekos fondas papildytas dovanotais, institucijų perduotais bei
mainais įsigytais leidiniais, kurių vertė 5 725,01 Eur. Gauta 615 vnt.
549 pavad. leidinių, 38% mažiau (2015 m. - 999 vnt. 770 pavadinimų
leidiniai). Rodiklio mažėjimo priežastis – mokslo ir studijų institucijos,
mokslo institutai praktiškai nebevykdo mainų.
Biblioteka prenumeravo ir papildė fondą 146 pavadinimais spausdintų periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių) lietuvių ir užsienio
kalbomis (26 pavadinimais daugiau negu 2015 m.).
Dokumentų įsigijimo VDA bibliotekoje (su padaliniais) 2011–
2016 m. pokytis pateikiamas 22 lentelėje prieduose.
2015 m. pabaigoje bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH
(el. kataloge) buvo per 62 210 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais metais
parengta 30 374 naujų įrašų (iš jų 24 803 Lietuvos standartizacijos
departamento bibliografiniai įrašai automatiškai integruoti į bibliotekos
el. katalogą). Verta paminėti, kad 2016 m. gegužės 16 d. Lietuvos
standartizacijos departamentas bibliotekai suteikė prieigą prie standartų
tekstų elektroninių versijų.
Elektroninės mokslinės duomenų bazės ir jų panaudojimas
Efektyviam mokslo ir studijų procesui vykdyti svarbus žinių informacijos šaltinis – elektroninės mokslinės duomenų bazės. 2016 m.
biblioteka prenumeravo 17 elektroninių mokslinių duomenų bazių:
1. Art and Architecture Complete http://search.epnet.com/
2. EBSCO Publishing (eIFL.net 9 duomenų bazių paketas)
http://search.epnet.com/
3. Emerald Management eJournals Collection
http://www.emeraldinsight.com/
4. LITLEX http://litlex.lt/
5. Naxos Music Library http://vda.naxosmusiclibrary.com/
6. SpringerLINK E-Books http://link.springer.com/
7. Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/
8. VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos http://www.ebooks.vgtu.lt/
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Iš viso 2016 m. prenumeruojamose mokslinėse duomenų bazėse
buvo 74 158 leidiniai (viso teksto lediniai ir leidiniai, kurių duomenų
bazėse kaupiama tik bibliografinė informacija):
• 18 746 viso teksto el. žurnalai;
• 5 079 viso teksto el. knygos.
Viso teksto leidinių skaičiaus pokytis nuo 2012 m. pavaizduotas
diagramoje. 2016 m. prieinamų viso teksto leidinių skaičius sumažėjo
14,91 %. Kaip jau minėta anksčiau, einamaisiais metais prenumeruota
17, o 2015 m. – 19 mokslinių duomenų bazių. 2016 metų rugsėjo 20 d.
tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos mokslinių
bibliotekų asociacijos (LMBA) buvo pasirašyta sutartis dėl projekto
„eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-09-20 –
2021-03-31. Įgyvendinant projektą VDA bibliotekai bus užprenumeruotos 8 duomenų bazės: Art and Architecture Complete; Berg Fashion library;
EBSCO Publishing (duomenų bazių paketas); Emerald Management
eJournals Collection; Grove Art Online; Princeton Index of Christian Art;
JSTOR; Taylor and Francis. Prieiga prie vienos aktualiausios akademinei
bendruomenei duomenų bazės Art and Architecture Complete atidaryta
lapkričio mėnesio pradžioje.
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2016 m. VDA bibliotekos vartotojai prie duomenų bazių buvo
prisijungę 859 kartų ir atliko 37 374 paieškas. Prisijungimų ir paieškų
duomenų pokytis nuo 2012 metų pateikiamas diagramoje. Nepaisant to,
kad 2016 m. buvo prenumeruotas mažesnis skaičius duomenų bazių,
akivaizdu, kad vartotojai vis aktyviau naudojasi šia bibliotekos teikiama
paslauga.
Paieška duomenų bazėse leidžia studentams bei mokslininkams
pasiekti tiriamos srities pačias naujausias bei recenzuotas publikacijas.
Prieiga prie duomenų bazių galima ir nuotoliniu būdu, naudojantis
EZproxy sistema.
Kaip jau minėta, einamaisiais metais Lietuvos standartizacijos
departamentas suteikė prieigą prie standartų tekstų elektroninių versijų.
Visi standartų bibliografiniai įrašai su nuoroda į šaltinį yra randami
bibliotekos elektroniniame kataloge.
2016 m. VDA bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su testuotomis duomenų bazėmis. Didesnio susidomėjimo sulaukė Building types
online duomenų bazė, skirta architektūrą, interjero dizainą studijuojantiems studentams. Stebimas pasyvumas testuojant, todėl galima daryti
prielaidą, kad bibliotekos darbas viešinant el. informacijos išteklius vis
dar nepakankamas.
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Mokslinėse duomenų bazėse prieinamų viso teksto leidinių pokytis 2011–2015 m.
20 000
18 000

17 882

18 193

18 580

19 006

18 746

16 000
14 000
12 000
10 000
8332

8000
6000

5072

5128

5151

5079

4000
2000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Žurnalai (FT)
Knygos (FT)
FT - pilno teksto leidiniai

Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė
2016 m. į VDA elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) sistemą
įkeltas 141 darbas, iš jų 115 magistro darbų, 9 daktaro disertacijos,
4 meno doktoranto darbai ir 13 disertacijų santraukų. Įkeltų darbų
skaičius nuo 2014 m. vaizduojamas lentelėje. Remiantis magistro
baigiamojo darbo struktūros ypatumais, studentai į sistemą kėlė du
atskirus darbus – teorinį ir praktinį arba tik teorinį, jei taip numatyta
studijų programoje. Dėl šios priežasties gali kilti klausimų dėl įkeltų
darbų skaičiaus neatitikimo apsiginusių absolventų skaičiui. Buvo
priimtas sprendimas nuo 2017 m. ETD sistemoje talpinti vieną magistro baigiamąjį darbą, apimantį tiek teorinę, tiek praktinę/kūrybinę dalį.
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Įkeltų dokumentų skaičius VDA ETD sistemoje 2014-2016 m.
Daktaro disertacija /
Meno doktoranto darbas

Daktaro disertacijos
santrauka

Magistro darbas

Iš viso

2016

9/4

13

115

141

2015

5

4

160

169

2014

4

3

158

165

Mokslinių publikacijų duomenų bazė
Pirmieji retrospektyviniai bandymai įvesti VDA mokslininkų publikacijas į eLABa sistemą pradėti 2014 m. Remiantis ankstesnių metų
VDA metinės veiklos ataskaitomis, buvo suvestos visos 2013-2014 m.
ir dalis 2015 m. publikacijų.
2016 metų pradžioje priimtas sprendimas, pagal kurį VDA mokslininkai savo publikacijas į sistemą privalo įkelti patys. Pravesti mokymai
publikacijų autoriams. Biblioteka atliko redaktoriaus ir tvirtintojo
funkciją. Reikia pripažinti, kad šis darbas vyko vangiai. Matome, kad
mokslininkai nėra suinteresuoti kelti savo publikacijas į eLABĄ, greičiausiai, todėl, kad yra įpratę teikti popierines ataskaitas mokslo skyriui
ir nėra linkę dubliuoti šio darbo. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtintos 73 publikacijos. Šis skaičius apima ne tik einamųjų 2016-ųjų metų
ataskaitines publikacijas, kurių yra tik 21, bet ir ankstesniaisiais metais
išleistas publikacijas, už kurias mokslininkai jau yra atsiskaitę ankščiau.
2016 m. gruodžio 31 d. eLABa sistemoje buvo 256 VDA mokslininkų
publikacijos. Vertinant publikacijų autorių vangų norą kelti savo publikacijas į eLABa sistemą, galima daryti išvadą, kad vis dar trūksta
bibliotekos, mokslo skyriaus ir autorių bendradarbiavimo šioje srityje
sąlyčio taškų.
Vartotojų aptarnavimas
Geriausiai elektroninės ir tradicinės bibliotekos svarbą parodo
vartotojų aptarnavimo rodikliai. Vartotojų lankomumas per pastaruosius šešis metus tolygiai svyruoja. Atsižvelgiant į nežymų studentų
skaičiaus mažėjimą, tradicinių bibliotekos paslaugų perėjimą į
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e lektroninę erdvę, interneto įtaką šiuolaikinei „Z“ kartai, galima kons
tatuoti, kad vartotojų aptarnavimo rodikliai geri. Einamaisiais metais
atsakyta į 2 044 informacines užklausas elektroninėmis priemonėmis
(el. paštu). Naujausioje Retų ir senų spaudinių skaitykloje lankėsi
294 skaitytojai, peržiūrėta 400 vnt. visų studijų pakopų baigiamųjų
darbų. Ramesnę skaityklą pamėgo doktorantai ir dėstytojai. Einamaisiais metais biblioteka vis dažniau tapdavo susitikimų, studijų aptarimų,
diskusijų erdve. Vartotojų poreikis rasti sau tinkamą erdvę bibliotekos
siūlomose skaityklose, verčia permąstyti bibliotekos paslaugų strategiją.
Pastarųjų šešerių metų tradicinių bibliotekos paslaugų, tokių kaip leidinių išdavimas
ir apsilankymai bibliotekos skaityklose, statistiniai rodikliai pateikiami 23 lentelėje
prieduose.

Kita veikla
2015 m. gruodžio 31 d. VDA bibliotekoje dirbo 13 darbuotojų
(12,25 etato). Iš jų 10 su aukštuoju profesiniu išsilavinimu. Bibliotekos
darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją profesiniuose mokymuose, mokslinėse konferencijose, vedė mokymus akademinei bendruomenei. Bibliotekoje surengtos 45 naujų leidinių parodos, vyko knygų pristatymai,
programų vertinimui parengtos parodos, teminės vakaronės, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Biblioteką lankė vidurinių mokyklų,
gimnazijų moksleiviai, vestos ekskursijos VU komunikacijos fakulteto
studentams, užsienio svečiams.
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11. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

2016 m. Akademijoje dirbo 333 dėstytojai, iš jų 198 vyrai arba 59,5
proc. ir 135 moterys arba 40,5 proc. Šie skaičiai rodo, kad akademinį
personalą (dėstytojai) vis dar sudaro vyrų dauguma, bet lyginant su
2015 m. moterų 2016 m. buvo 0,5 proc. daugiau. Tarp administracijos
ir mokslo darbuotojų daugumą sudaro moterys.
Vidutinis Akademijos pedagogų amžius – 49 metai.

VDA darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių
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Kaip ir ankstesniais metais 2016 m. dauguma dėstytojų buvo nuo 55
iki 60 metų, tai sudarė 17,5 proc. Didžiausias pokytis darbuotojų, kurių
amžius 40–45 m.: 2015 m. jie sudarė 13,1 proc., o 2016 m. – 14,7 proc.
2016 m. Akademijoje dirbo 25,5 proc. profesorių, 40 proc. docentų,
34,5 proc. lektorių (etatais).
2016 m. buvo sudaryta apie 300 darbo sutarčių, kurių dauguma –
terminuotos darbo sutartys. 2016 m. iš Akademijos išėjo 2 ilgamečiai,
nusipelnę kultūros veikėjai išugdę ne vieną studentų kartą: profesorius
Kęstutis Pempė ir profesorius Stasys Žirgulis. Darbo sutartis nutraukė
prof. Giedrius Jonaitis, doc. Jurgis Vroblevičius, doc. Vita Gelūnienė,
doc. Aleksandr Katkov, doc. Jonas Gerulaitis, doc. Rimas Morkūnas.
2016 m. Akademijoje buvo 5 profesoriai emeritai: prof. Tadas
Baginskas, prof. Vytautas Brėdikis, prof. Juozas Adomonis, prof. Juozas
Galkus ir prof. dr. Algimantas Mačiulis.
Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir pagalbinio pedagoginio personalo
statistiniai duomenys pateikti 24, 25 ir 26 lentelėse prieduose.
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12. PROJEKTINĖ VEIKLA

VDA projektų skyrius vykdo savo veiklą nuo 2008 m. gegužės 21 d.,
o svarbiausiais skyriaus uždaviniais laikomi šie:
• Rinkti informaciją apie Europos Sąjungos, kitų tarptautinių bei
nacionalinių fondų kvietimus, teikti paraiškas ir skleisti šią informaciją
Akademijoje.
• Įgalinti Akademijos bendruomenę dalyvauti projektinėje veikloje
(konsultuoti tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo,
vykdymo ir ataskaitų pildymo klausimais).
• Inicijuoti ir koordinuoti tarptautinius ir nacionalinius projektus.
2016 m. skyriuje dirbo Irena Turčinavičienė (skyriaus vedėja),
atsakinga už projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos biudžeto,
iš kitų tarptautinių fondų ir programų biudžeto, ir Ieva Rudė (projektų
koordinatorė), atsakinga už projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos biudžeto, iš kitų tarptautinių fondų ir programų biudžeto.
Akademijos projektinę veiklą valdo ir projektus įgyvendina Projektų
skyrius. Skyriaus darbuotojai akademijos bendruomenei 2016 m. teikė
rekomendacinės konsultacijas ir metodinę pagalbą rengiant paraiškas,
planuojant projektus ar pildant ataskaitas, informaciją apie galimus
projektų finansavimo šaltinius, įvairias finansavimo programas, numatomas finansavimo sąlygas ir kvietimus teikti paraiškas. Buvo teikiamos
konsultacijos paraiškų rengimo klausimais pagal šių institucijų kvietimus: Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ūkio
ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos mokslo tarybos,
Lietuvos kultūros tarybos. Taip pat informacija buvo skleidžiama
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Akademijos bendruomenei VDA internetiniame puslapyje (http://vda.lt/
projektine-veikla) ir siunčiama VDA padalinių darbuotojams el, paštu
pagal aktualumą ir tematiką.
Per 2016 m. pateiktos 48, o finansavimą gavo 20 Lietuvos kultūros
tarybos paraiškos, o bendra finansuojamų projektų suma sudarė
187.738,30 Eur.
Lietuvos mokslo tarybos projektai per 2016 metus sudarė
202 748,14
Ir toliau buvo intensyviai ruošiamasi naujam 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui: analizuojami prioritetai,
dalyvaujama Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose seminaruose dėl būsimų prioritetų. Kaip ir kasmet buvo rengiamos po-projektinės metinės įgyvendintų sutarčių ataskaitos atsakingoms agentūroms,
dalyvaujama susirinkimuose dėl būsimų Akademijos projektų ir konsultuojama dėl jų įgyvendinimo formų.
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12.1. Pateiktos paraiškos
2016 m. baigus įgyvendinti 2007–2013 m. programavimo periodo
ES struktūrinių fondų projektus, pradėtas aktyvus pasirengimas
2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Kadangi 2014–2020 metų
finansavimo laikotarpio konkursiniai kvietimai, aktualūs Akademijai,
dar neprasidėjo, naujos struktūrinių fondų paraiškos nebuvo teiktos.
Buvo bendradarbiaujama su Nidos meno kolonija prašant papildomo
projekto „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų manai ir parodos“
finansavimo iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo
programos. Gautas finansavimas projekto parodų leidiniui. Siekiant
užtikrinti, kad paraiškos finansavimui gauti būtų vertinamos, rengiamos
ir pateikiamos laiku, Projektų skyrius 2016 m. rinko ir kaupė informaciją apie busimus padalinių/fakultetų /katedrų poreikius.
Bendra VDA vykdytų remtų projektų vertė 2016 m. sudarė
953 720,06 Eur.
ES struktūriniai fondų remtų projektų vertė – 563 233,62 Eur.
Lietuvos mokslo tarybos remtų projektų vertė – 202 748,14 Eur.
Lietuvos kultūros tarybos remtų projektų vertė – 187 738,30 Eur.
ES struktūrinių fondų remtų VDA projektų skaičius ir vertė
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Lietuvos mokslo tarybos remtų VDA projektų skaičius ir vertė
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12.2. Projektų vykdymas
Projektų skyriaus veiklos rezultatas – puikiai 2016 m. vykdomi
ir administruojami 4 projektai, kuriems parama buvo teikiama pagal
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti: 3 iš jų
finansuojami iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo
programos, o vienas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos (čia VDA dalyvauja kaip projekto
partneris). (žr. Lentelė Nr. 32). 2016 m. VDA įgyvendino šiuos 2 EEE
fondų finansuotus projektus ir pasiekė juose numatytus rezultatus:
1) Projektas „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“:
• Taikomųjų tyrimų ir konservavimo centro patalpų Telšiuose
įrengimas;
• Įrenginių pirkimas ir apmokymai dirbti su įsigytais įrenginiais;
• Tyrimų ir konsultacijų vykdymas;
• Specialistų kvalifikacijos kėlimas.
2) Projektas „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai
ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ :
• atlikti pilies pietinio korpuso konstrukcijų tvarkybos ir remonto
darbai;
• pietiniame korpuse įrengta gaisrinės apsaugos sistema;
• pritaikytas tvarkomas objektas neįgaliųjų poreikiams;
• į pritaikytas patalpas perkeltas turizmo centras, tuo tikslu įsigytą
reikalinga įranga ir baldai
• atkurta pirmame aukšte buvusi virtuvė, kuri bus visuomenei
atveriamos ekspozicijos dalis.
Su projektų skyriaus pagalba sėkmingai link pabaigos priartėjo
ir Nidos meno kolonijos projektas „Disciplina šiandien. Menininkų
rezidencijų mainai ir parodos“, kurio metu sukurta paroda 2017 metų
vasario mėn. bus eksponuojama Osle, Norvegijoje.
Toliau plėtojamas VDA kaip partnerės vaidmuo su Valstybės
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institucijomis: kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centru (toliau – ŠAC) įsibėgėjo projektas „Bendrojo
ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. VDA yra atsakinga už
projektinių pasiūlymų ir techninių projektų sukūrimą 7-ioms Lietuvos
bendrojo ugdymo mokykloms (finansinė VDA dalis projekte –
242.349,39 Eur). Projektinių pasiūlymų teikimo etapas jau užbaigtas
ir 2017 m. vasarį planuojama užbaigti techninių projektų etapą, po kurio prasidės statybos darbai projekte dalyvaujančiose mokyklose.
Specialiai projekto viešinimui sukurta svetainė www.projektas-aikstele.lt
Išsamūs projektinės veiklos duomenys pateikiami 27–30 lentelėse prieduose.
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13. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
IR ŪKINĖ VEIKLA

13.1. Biudžeto sandara
Vilniaus dailės akademija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, gauna pajamas, kaip mokestį už studijas, pajamas iš
ūkinės, mokslinės veiklos teikiamų paslaugų. Akademija vykdo ES bei
kitus įvairius mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektus, yra finansuojama tikslinėmis lėšomis.
Vilniaus dailės akademija yra paramos gavėja:
VDA gauta parama 2011–2016 m.
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VDA 2012–2016 m. m. VDA biudžeto sandara ir jos kaita matyti iš pateiktų diagramų
ir 31 lentelėje prieduose.

Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
VDA ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus. Finansinėse
ataskaitose piniginis vienetas – euras. Akademijos finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais.
VDA vidutinis darbuotojų skaičius 2016 m. – 655 darbuotojai,
vidutinis metinis studentų skaičius – 1659 studentai.

13.2. Finansinių išteklių valdymas
2016 m. pabaigoje VDA turėjo 555.7 tūkst. Eur piniginių lėšų likutį,
disponavo 27 565,1 tūkst. Eur ilgalaikiu turtu bei 1467,9 tūkst. Eur
trumpalaikiu turtu. Iš viso 2016-12-31 finansinės būklės ataskaitoje
turtas sudarė 29 032,1 tūkst. Eur.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir atnaujinimo dinamika matyti iš 32 lentelės prieduose.

2016 m. pabaigai VDA grynasis turtas sudarė 7442,3 tūkst. Eur.
2016 metais VDA išlaidų struktūra pagal veiklos sritis buvo tokia:
studijoms 71,5 procentai, mokslo ir meno veiklai – 10.8 procentai,
studentų rėmimui – 3,5 procentai, infrastruktūros atnaujinimui,
administravimui, ūkiui – 14,2 procento.

13.3. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos
Valstybės biudžeto asignavimai 2016 m. skirti ir panaudoti dviejų
programų vykdymui:
• Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai
rengimas ir mokslinių tyrimų vykdymas – 6682.4 tūkst. Eur
• Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas –
268.3 tūkst. Eur
Didžiąją dalį Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų
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sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui – 77,9 procentai nuo visų
valstybės biudžeto asignavimų.
Stipendijų išlaidos sudarė – 3,8 procento, kitos išlaidos sudarė –
18,3 procento nuo visų valstybės biudžeto asignavimų.
Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų duomenys pateikti 33 lentelėje prieduose.

13.4. Nuosavų lėšų naudojimas
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis pavaizduotos 34 lentelėje prieduose.

Didžiąją dalį pajamų 2016 m. sudarė pajamos už mokslą –
41,7 procentai nuo visų uždirbtų pajamų.

13.5. Išteklių vartojimo efektyvumas ir skaidrumas
Laikydamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, VDA padaliniai
planuoja pirkimus, sudarydami einamaisiais biudžetiniais metais
reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų planus. Viešųjų pirkimų
skyrius susistemina gautą informaciją, apskaičiuoja pirkimo vertę
ir parenka tinkamiausius pirkimų būdus.
Vykdant viešuosius pirkimus svarbu ne tik, kad būtų užtikrintas
racionalus lėšų panaudojimas, bet ir kad jie vyktų efektyviai ir skaidriai.
Efektyvų viešųjų pirkimų vykdymą sąlygoja teisingas lėšų panaudojimas
įsigyjant prekes, paslaugas ir darbus.
Akademija, įgyvendindama vyriausybės nutarimus, siekdama
pirkimų skaidrumo ir efektyvumo, įsigyja prekes ir paslaugas iš Viešosios
įstaigos Centrinės perkančios organizacijos CPO. Lt katalogo, kai
kataloge siūlomos prekės, paslaugos atitinka VDA poreikius ir akademija negali pirkimų atlikti efektyvesniu būdu, racionaliai naudodama tam
skirtas lėšas.
2016 m. žymiai padidėjo per Centrinę perkančiąją organizaciją
atliktų pirkimų skaičius (97 pirkimai už 53.916,17 eurų). Dėl tiekėjų
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konkurencijos šiuose pirkimuose perkamų prekių kainos dažnai yra
mažesnės nei rinkos kaina. Tačiau vertinant CPO katalogą, siūlomas
prekių, paslaugų, asortimentas nėra didelis, prekės ne kartą buvo pristatytos ne tos, kurias užsakėme, dėl to buvo gaištamas laikas prekes grąžinant. Taip pat, išsiuntus pasirašyti sutartį, dažnai ji būna pristatoma
vėliau, kartu su prekėmis – dėl šių priežasčių neįmanoma kai kurių
sutarčių paviešinti laiku (per 10 kalendorinių dienų).
Dėl ribotos socialinių įmonių veiklos srities ir įmonių skaičiaus,
nepavyko pasiekti reikalaujamo pirkimų procento iš socialinių įmonių.
Buvo sudaryta tik viena baldų pirkimo bendrabučiui sutartis su
VĮ „Mūsų amatai‘ už 4994,17 eurų.
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumas yra užtikrinamas
skelbiant kas mėnesį apie įvykdytus mažos vertės pirkimus VDA interneto puslapyje. Tai suteikė galimybę viešųjų pirkimų ataskaitai panaudoti tikslius pirkimų duomenis, praradus dokumentų valdymo sistemoje
Labbis laikomą informaciją.
Visos sudarytos sutartys yra viešinamos CVPP sistemoje. Informacija apie VDA vykdomus supaprastintus atvirus viešuosius pirkimus yra
skelbiama CVPIS ir po 3 skelbimus (apie pradedamą pirkimą, nustatytą
laimėtoją ir pasirašytą sutartį) Valstybės žiniose. 2016 m. įvykdytas vienas
supaprastintas atviras konkursas – nupirktas 3D skeneris Telšių fakultetui už 30246,37 eurus.
2016 m. Akademija įvykdė 5296 mažos vertės pirkimus: prekių
(2752 pirkimai) nupirkta už 167 992,40 €, paslaugų (2352 pirkimai) –
už 245 788,77 €, darbų – 192 pirkimai už 24 356,19 €. Iš viso per
2016 m. atlikta mažos vertės pirkimų už 438.137,36 eurus.
Atlikdami pirkimo procedūras ir nustatydami laimėtojus, VDA
pirkimo komisijų nariai ir pirkimų organizatoriai laikosi viešųjų pirkimų
principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
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13.6. Infrastruktūros valdymas
2016 m. sėkmingai baigtas vykdyti projektas „Panemunės pilies
pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomeninėms
reikmėms“ pagal EEE programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.

13.7. Eksploatacija
Eksploatacijos skyriaus darbuotojai rūpinosi VDA priklausančių
pastatų bei įrengimų priežiūra bei eksploatacija. Vykdė šildymo, ventiliacijos sistemų, elektros, vandens tiekimo bei signalizacijos priežiūros
darbus. Atliko baldų bei durų remonto darbus. Skyriaus darbuotojai
palaikė patalpų švarą bei prižiūrėjo priskirtas teritorijas. Organizavo
medžiagų bei priemonių pirkimo konkursus. Skyrius organizavo pastatų
bei įrengimų apžiūras, numatė privalomus atlikti patalpų remonto
darbus. Rektoratui patvirtinus kokius remonto darbus bus privalu
atlikti, atsižvelgiant į turimas lėšas, skyrius skelbė konkursus patalpų
bei įrengimų remontui bei prižiūrėjo atliekamus darbus. Svarbesni iš jų:
Maironio g. 4 rūsio ventiliacijos įrengimas, valgyklos cechų kapitalinis
remontas, Maironio g. 6 devyniolikos langų keitimas, naujos keramikos
degimo krosnies kieme įrengimas, Tapybos katedros stogo ir langų
keitimas, Malūnų g. 5 vandentiekio įvado į pastatą rekonstrukcija,
44 metrų vandentiekio įvadinės trasos keitimas, vandentiekio apskaitos
mazgo perkėlimas (avarinės situacijos panaikinimas), Latako g. 2
dušinių ir dviejų gyvenamųjų blokų remontas, šaligatvio rekonstrukcija
(panaikinta avarinė situacija).
Skyrius savo jėgomis atliko ventiliacijos remonto darbus, tvarkė
šildymo bei vandens tiekimo sistemas, keitė šviestuvus bei elektros
įrangą.
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13.8. Socialinė rūpyba
Socialinės rūpybos skyrius 2016 m. sprendė Akademijos studentų ir darbuotojų socialinius klausimus, apibrėžtus skyriaus nuostatuose:
organizavo studentų ir darbuotojų vasaros poilsį, platino kelialapius
į Mizarų praktikos ir poilsio bazę ir Panemunės pilį. Vasaros metu juose
ilsėjosi virš 380 darbuotojų, studentų ir jų šeimos narių.
Panemunės pilies apgyvendinimo duomenys pateikti 35 lentelėje prieduose.

Valgykla
Socialinės rūpybos skyrius kartu su valgyklos darbuotojais rūpinosi
Akademijos studentų ir darbuotojų maitinimu, sprendė maisto kokybės
ir asortimento klausimus.
Gerinant valgyklos sanitarinį lygį ir darbuotojų darbo sąlygas 2016 m.
suremontuotos konditerijos, mėsos produktų ruošimo patalpos ir sausų
produktų sandėlis. Remontui panaudota 8,5 tūkst. eurų. 2017 m. reikėtų
skirti lėšų valgyklos ir bufeto patalpų sutvarkymui, langų renovacijai
ir baldų įsigijimui.
Bendrabutis
Kartu su studentų bendrabučio taryba ir bendrabučio vedėju atlikta
nemažai darbo gerinant studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje. Jame
periodiškai vykdoma kambarių tvarkos ir švaros apžiūra, organizuojami
konkursai. Patvirtinta atsiskaitymo už bendrabutį tvarka. Studentai už
gyvenimą bendrabutyje moka iš anksto per banką, įvestas vienkartinis
užstatas, patvirtinta jo apskaita ir panaudojimas. 2016 m. patalpų
remontui panaudota 5,5 tūkst. eurų, baldams – 4,7 tūkst. eurų.
Bendrabutyje gyvena 133 studentai, 6 vietos skirtos užsienio
studentams. Mokslo metų pradžioje nebuvo patenkinti 40 studentų
prašymai dėl gyvenamo ploto bendrabutyje, pagal susitarimą 30 studentų buvo apgyvendinta kitų Aukštųjų mokyklų bendrabučiuose.
Studentai aprūpinami patalyne, naudojasi automatinėmis skalbimo
ir skalbinių džiovinimo mašinomis, veikia suremontuoti dušai.
Internetu gali naudotis visi bendrabutyje gyvenantys studentai.
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Atsižvelgiant į studentų bendrabučio tarybos prašymą 2017 m.
reikia įrengti dviračių saugojimo patalpas.
Socialinės rūpybos skyrius organizuoja finansinės ir tikslinės pagalbos teikimą neįgaliems studentams. Patvirtinti finansinės pagalbos
teikimo nuostatai Akademijoje studijuojantiems neįgaliems studentams.
2016 m. Akademijoje studijavo 12 neįgaliųjų studentų, kuriems į
asmenines sąskaitas laiku buvo pervedamos išmokos, kiekvieną semestrą gautos iš Neįgaliųjų departamento. Tikslines išmokas po 152 eurų
kiekvieną mėnesį neįgaliesiems studentams moka Valstybinis studijų
fondas.
Kartu su katedromis ir kitais padaliniais skyrius organizavo Akademijos darbuotojų pagerbimą jų jubiliejų proga (sveikinimo adresai,
padėkos raštai, gėlės ir kt.), rūpinosi materialinės pašalpos arba laidojimo paramos skyrimu darbuotojams arba jų šeimos nariams. Organizavo
kalėdinius renginius (kalėdinė eglutė studentų ir darbuotojų vaikams,
Senųjų metų palydos), dalyvavo rengiant kitus masinius renginius
Akademijoje.
Darbuotojų ir studentų skatinimas ir rėmimas 2014–2016 metais pateiktas 36
lentelėje prieduose.

Darbuotojų sauga ir sveikata
Akademijoje buvo pastoviai vykdomas darbas gerinant darbuotojų
ir studentų saugą ir sveikatą. Atsakingais už darbuotojų ir studentų
saugą ir sveikatą fakultetuose paskirti dekanai, katedrose ir padaliniuose – vedėjai, kurie buvo apmokyti ir atestuoti. Naujai paskirti
padalinių vadovai, atsakingi už darbuotojų ir studentų saugą ir sveikatą,
yra apmokomi ir atestuojami UAB Mokslinės firmos ,,Ergonominis
saugumas“ kursuose.
Darbuotojai ir studentai darbo vietose instruktuojami saugos
ir sveikatos klausimais. Patvirtintos instrukcijos saugos ir sveikatos
klausimais: 130 instrukcijų darbuotojams ir 38 – studentams, kuriomis gali naudotis padalinių vadovai darbo vietose. 2016 m. nelaimingų atsitikimų darbe nebuvo užregistruota.
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Akademijoje patvirtintas sąrašas galimos profesinės rizikos sąlygomis
dirbančių darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis sveikatą. Sudaryta sutartis su VŠĮ Centro poliklinikos Darbo medicinos klinika dėl
Akademijos darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo. Dauguma
dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis periodiškai tikrina
sveikatą. Tačiau ne visi padalinių vadovai, atsakingi už darbuotojų
ir studentų saugą ir sveikatą, reikiamai rūpinasi saugos ir sveikatos
klausimais.
Vykdant 2010 m. gegužės 11d. Lietuvos Respublikos Darbuotojų
saugos ir sveikatos įstatymą su papildymai ir pakeitimais aukštųjų
mokyklų studentai privalo būti mokomi saugos ir sveikatos reikalavimų
pagal įgyjamas profesijas ir kvalifikacijas.
Meno ir dizaino laboratorija, kuri apjungė Vilniaus fakulteto
katedrų dirbtuves, studentų ir darbuotojų saugą ir sveikatą žymiai
pagerino. Laboratorijose studentams ir darbuotojams sudarytos rei
kiamos sąlygos darbui, teigiamai išspręstas studentų mokymas ir instruktavimas darbo saugos ir sveikatos klausimais. Studentai, dirbantys laboratorijose, aprūpinami apsauginėmis priemonėmis, dirbančius
su mechanizmais pastoviai prižiūri specialistai praktiniam studentų
mokymui. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad laboratorijose dėstytojai,
kurie dirba nepasitikrinę sveikatą, nevykdo 2016-05-18 d. Rektoriaus
įsakymo Nr. VĮU - 33 ,,Dėl privalomos sveikatos tikrinimo Akademijos
dėstytojams“. Pagal patvirtintas normas atskirų profesijų darbuotojai
(praktinio studentų mokymo specialistai, elektrikai, staliai, santechnikai,
kiemsargiai, valytojos ir kt.) aprūpinami asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis.
Civilinė sauga
Vykdant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą (1998 12 15
Nr. 08 – 971) su pakeitimais ir siekiant pasirengti deramai šalinti galimų
ekstremalių situacijų padarinius žmonių gyvybei ir sveikatai Akademijoje
Rektoriaus įsakymu sudaryta 7 žmonių Civilinės saugos parengties
ekstremalioms situacijoms valdymo grupė, kuriai vadovauja VDA
rektorius prof. Audrius Klimas.
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Sudarytos civilinės saugos pajėgų grupės:
1. Įspėjimų ir ryšių grupė, grupės vadovė Ūkio tarnybos patalpų
poskyrio vedėja V. Vainienė.
2. Radiacinės ir cheminės žvalgybos grupė, grupės vadovė Meno
ir dizaino laboratorijos direktorė I. Jokimienė.
3. Gelbėjimo grupė – Keramikos katedra, grupės vadovė lektorė
R. Justaitė-Gecevičienė;
4. Priešgaisrinės apsaugos grupė, grupės vadovas priešgaisrinės
apsaugos specialistas A. Valskys.
5. Medicininės pagalbos grupė – Sporto centras, grupės vadovas
centro vedėjas A. Grigas.
6. Evakuacijos grupė – Architektūros katedra, grupės vadovas kated
ros vedėjas prof. M. Šaliamoras.
7. Viešosios tvarkos palaikymo grupė – grupės vadovas Vidaus audito
tarnybos vadovas Virginijus Balandis.
8. Priedangų grandis – grandies vadovas Ūkio tarnybos eksploatacijos
skyriaus vedėjas R. Rimantas.
Kiekvienais metais civilinės saugos pajėgų grupių sąstatas yra tikslinamas, o naujai įsidarbinusieji darbuotojai instruktuojami civilinės saugos
klausimais.

13.9. Mizarų praktikų ir poilsio bazė
Mizarų praktikos ir poilsio bazėje ir Panemunės pilyje atliko vasaros
praktiką 209 Vilniaus fakulteto Tekstilės, Fotografijos ir medijos meno,
Interjero dizaino, Tapybos katedrų ir Kauno fakulteto studentai.
Visi prašymai studentų praktikai, darbuotojų ir studentų kūrybai ir
poilsiui buvo patenkinti.
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PRIEDAI

1 lentelė
Senato 2016-01-20 Nr. S-2016-1 nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys

Nr. S-2016-1/1

Tvirtinti Vladislavą Gremzą ir Roką Petreikį Senato nariais.

Nr. S-2016-1/2

Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti:
1.Biudžetinių lėšų paskirstymą pagal programas;
2. Programos 1.010 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei
ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ sąmatą;
3. Programos 1.02 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos
plėtojimas“ sąmatą;
4. Nebiudžetinių lėšų sąmatą.

Nr. S-2016-1/3

Pritarti Senato Etikos komiteto išvadoms ir rekomendacijoms dėl VDA
Kauno fakulteto.

Nr. S-2016-1/4

Suteikti prof. Tadui Baginskui VDA profesoriaus emerito vardą.
Svarstyti klausimai
Daktaro diplomai įteikti Jolantai Bernotaitytei ir Rasai Antanavičiūtei.

Senato 2016-04-04 Nr. S-2016-2e nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų turinys

Nr. S-2016-2e/5

Pritarti VDA Senato deklaracijai dėl ketinamos vykdyti vientisųjų studijų
programos – Architektūra – atitikties kokybės reikalavimams

Nr. S-2016-2e/6

Pritarti VDA Senato deklaracijai dėl ketinamos vykdyti vientisųjų studijų
programos – Urbanistinė architektūra – atitikties kokybės reikalavimams

Senato 2016-04-04 Nr. S-2016-2e nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų turinys

Nr. S-2016-2e/5

Pritarti VDA Senato deklaracijai dėl ketinamos vykdyti vientisųjų studijų
programos – Architektūra – atitikties kokybės reikalavimams

Nr. S-2016-2e/6

Pritarti VDA Senato deklaracijai dėl ketinamos vykdyti vientisųjų studijų
programos – Urbanistinė architektūra – atitikties kokybės reikalavimams
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Senato 2016-04-20 Nr. S-2016-3 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys

Nr. S-2016-3/7

Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti VDA Senato 2015 m. veiklos ataskaitą.

Nr. S-2016-3/8

Tvirtinti VDA Tarybos 2015 m. veiklos ataskaitą.

Nr. S-2016-3/9

Pritarti ir teikti Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2015 metų veiklos
ataskaitą.

Nr. S-2016-3/10

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos meno ir mokslo veiklos reglamentą.

Nr. S-2016-3/11

Tvirtinti Kalbų mokymo centro ir Sveikatos ir sporto centro nuostatus.

Nr. S-2016-3/12

Tvirtinti Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro
nuostatus.

Nr. S-2016-3/13

Tvirtinti VDA Mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo planą.

Nr. S-2016-3/14

Pritarti ir teikti VDA Tarybai siūlymą likviduoti VšĮ Vilniaus dailės
akademijos Dizaino inovacijų centrą.

Nr. S-2016-3/15

Dėl programos teikimo procedūrų ir terminų nesilaikymo bei aiškių
formuluočių nebuvimo netvirtinti KTU Audiovizualinių menų katedros
kartu su VDA Grafinio dizaino katedra rengiamos jungtinės Apšvietimo
technologijų ir dizaino studijų programos aprašo.

Nr. S-2016-3/16

Pritarti pedagoginio profesoriaus vardo pažymėjimo teikimui Jūrui
Balkevičiui, Eglei Gandai Bogdanienei, Jonui Pauliui Gasiūnui, Broniui
Gražiui, Rytui Jakimavičiui, Aušrai Lisauskienei, Artūrui Railai, Jolantai
Talaikytei, Jolantai Vazalinskienei, Mariui Pranui Šaliamorui, Arkadijui
Varankai; docento vardo pažymėjimo – Vyteniui Gerliakui, Romualdui
Kučinskui, Robertui Jucaičiui.

Nr. S-2016-3/17

Siekiant užtikrinti piešimo ir vizualiosios raiškos studijų kokybę, piešimo
ir vizualiosios raiškos dalykuose nuo 2017 metų nustatyti dešimt (10)
studentų grupės dydį.

Nr. S-2016-3/18

Tvirtinti Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos studijas 2016 metais
taisykles.

Nr. S-2016-3/19

Tvirtinti kadenciją baigiančios sudėties Senato sprendimą organizuoti
Senato rinkimus.
Svarstyti klausimai
ASF dekanas Romualdas Kučinskas supažindino su Vientisųjų studijų
Architektūros programa Vilniaus ir Kauno fakultetams ir jos akreditavimo
procedūrų eiga.
Posėdžio pertraukos metu vyko VDA Tarybos pirmininkės, LSMU
Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos ir LSMU ligoninės Kauno
klinikų Psichiatrijos klinikos vadovės, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos vyriausiosios respublikos specialistės prof. Virginijos
Adomaitienės paskaita Nerimas: nuo problemos atpažinimo iki situacijos
valdymo.
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Senato 2016-05-11 Nr. S-2016-4 svarstyti klausimai
Eil. Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1

Studijų planai ir studijų grafikas 2016–2017 m. m.

2

Senato rinkimų komisijos sudarymas

3

VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai

4

Meno ir mokslo veiklos tobulinimo priemonių planas

5

Viešųjų ryšių problema

6

Klaipėdos fakulteto studijų programos situacija

Senato 2016-05-25 Nr. S-2016-5e nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų turinys

Nr. S-2016-5e/20

Tvirtinti 2016–2017 m. m. studijų planus

Nr. S-2016-5e/21

Tvirtinti 2016–2017 m. m. studijų grafiką

Nr. S-2016-5e/22

Tvirtinti tokios sudėties Senato rinkimų komisiją: Romualdas Kučinskas
(pirmininkas), Česlovas Lukenskas, Jonas Audėjaitis, Petras Gintalas,
Rokas Valaitis

Nr. S-2016-5e/23

Tvirtinti VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus

Nr. S-2016-5e/24

Tvirtinti meno ir mokslo veiklos tobulinimo priemonių planą

Nr. S-2016-5e/25

Įpareigoti Komunikacijos skyrių parengti komunikacijos strategiją tikslinei
stojančiųjų auditorijai

Nr. S-2016-5e/26

Tvirtinti Klaipėdos fakulteto
Šiuolaikinio meno ir medijų studijų programos atnaujinimo veiksmų planą
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Senato 2016-11-16 Nr. S-2016-6 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys

Nr. S-2016-6/27

Suteikti dr. Giedrei Jankevičiūtei profesoriaus vardą.

Nr. S-2016-6/28

Pritarti VDA psichikos sveikatos stiprinimo programai (bandomajam
laikotarpiui).

Nr. S-2016-6/29

Tvirtinti VDA bibliotekos nuostatus.
Svarstyti klausimai
Svarstyta informacija apie priėmimą į VDA visų pakopų studijas 2016 m.
Pedagoginio vardo pažymėjimai įteikti:
profesoriaus vardo: Jūrui Balkevičiui, Eglei Gandai Bogdanienei, Jonui Pauliui
Gasiūnui, Broniui Gražiui, Rytui Jakimavičiui, Aušrai Lisauskienei, Artūrui
Railai, Jolantai Talaikytei, Jolantai Vazalinskienei, Mariui Pranui Šaliamorui,
Arkadijui Varankai;
docento vardo: Vyteniui Gerliakui, Romualdui Kučinskui, Robertui Jucaičiui.

Senato 2016-11-16 Nr. S-2016-7 nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimų turinys

Nr. S-2016-7/30

Doc. Mariją Marcelionytę-Paliukę tvirtinti senato pirmininke.

Nr. S-2016-7/31

Prof. Petrą Mazūrą tvirtinti senato pirmininko pavaduotoju.

Nr. S-2016-7/32

Kitame senato posėdyje svarstyti senato komitetų sudėtis.
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0

0

53

16

Duomenys apie
studentus
gruodžio 31 d.

Priimta 2016
m.

Baigė 2016 m.

Skirtingų
katedrų
studentų
bendrai
vykdomų
tarpisciplininių
projektų
skaičius

Studentų,
sukūrusių
objektų ir/ar
paslaugų su
prieskyra
Akademijai
verslo
įmonėms,
skaičius

A.03

A.04

A.04

A. 05

A. 06

9

9

A.02

1

4

11

1

16

Vadovavimas
studentų
baigiamiesiems
darbams
(tik 2016
metais
apgynusiems
darbus)

MA

BA

117

Dėstomų
dalykų skaičius

4,85

A.01

N

P

Užimamų etatų
skaičius

A.

6,2

Klaipėdos f.

13

P

0

4

26

22

98

26

184

BA

4,85

N

Telšių f.

43

51

205

43

326

BA

42

P

5

8

17

25

72

17

0

MA

0

N

2

Dok.

Kauno f.

207

233

834

207

811

BA

151,1

P

12

20

80

110

217

87

258

MA

21,55

N

Vilniaus f.

9

11

83

9

19

Dok.

285

322

1190

285

1438

BA

212,3

P

17

32

98

139

300

105

274

MA

31,25

N

Iš viso:

9

11

83

9

21

Dok.

viso:

392

472

1573

399

1733

2 lentelė

Klaipėdos, Telšių, Kauno, Vilniaus
fakultetų katedrų veiklos suvestinė 2016 m.

Dalyvavimas studijų procese
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Klaipėdos f.

Telšių f.

Kauno f.

Vilniaus f.

Iš viso:

Metodinis darbas
Meninė kūrybinė veikla

238

B.01

Naujai parengtos, tobulinamos,
kita kalba parengtos dalykų
(modulių) programos ir neformalios
pedagoginės veiklos programos

78

7

37

150

272

B.02

Naujai parengtos dalyko (modulio)
studijų priemonės
(peržiūrų, egzaminų, savarankiškų darbų,
praktikų užduotys stendai, maketai,
modeliai, garso, vaizdo juostos, CD ir kita)

26

14

45

93

178

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai
(moduliai)

0

0

0

0

0

B.04

Katedros (ar padalinio) pedagogo
organizuoti renginiai
(parodos, plenerai, konkursai, simpoziumai,
mugės, ekspozicijos, koncertai, šou,
susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai,
ekskursijos, kt.) su studentais ir jų darbais
(dėstytojas nedalyvavo asmeniškai
juos kuriant, tačiau buvo studentų darbų
organizatorius ar iniciatorius).

9

36

127

235

407

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

65

102

414

935

1516

C.02

Meninės kūrybinės veiklos ekspertavimas
(tipas E),
konsultacijos socialiniams partneriams
(tipas K),
vertimai (tipas V), recenzijos (tipas R)
ir kita (tipas Kt)

7

11

34

87

139

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos
profesiniai pasiekimai

9

35

69

144

257

C.04

Išskirkite svarbiausius meninės veiklos
rezultatus

11

24

48

54

137

Klaipėdos f.

Telšių f.

Kauno f.

Vilniaus f.

Iš viso:

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

D.

1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo
leidyklų išleistos monografijos ir knygų
skyriai

0

0

0

0

0

2

Kitos mokslo monografijos, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo darbai

0

0

5

10

15

3

Mokslo straipsniai žurnaluose, turinčiuose
cituojamumi rodiklį (Impact Factor)

0

2

1

13

16

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

0

0

5

37

42

5

Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės
recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu
aparatu mokslo, kultūros ir profesiniuose
periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
leidiniuose

1

0

1

10

12

6

Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti
vertimai,moksliniai žodynai, žinynai,
enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų
mokyklų vadovėliai

0

0

0

4

4

7

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai

0

0

8

10

18

D.01

Taikomieji tyrimai

0

3

3

14

20

D.02

Užsakomieji tyrimai

0

0

0

14

14

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/
seminaruose Lietuvoje ir užsienyje

14

6

36

98

154

D.04

Straipsniai spaudoje, dalyvavimas radijo
ir TV laidose, paskaitos visuomenei
(mokslo, meno populiarinimo darbai)

13

15

58

274

360

D.05

Konsultacijos

4

4

18

56

82

D.06

Konsultacijos studentams
(ne studijų proceso veikla)

2

6

7

30

45

D.07

Išskirkite svarbiausius mokslinės veiklos
rezultatus

1

0

3

3

7

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys
ir sritys (pildo mokslininkai)

0

0

2

9

11

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra
bei įranga

0

0

0

4

4

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys
ir sritys (pildo mokslininkai)

0

0

2

9

11

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra
bei įranga

0

0

0

4

4
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Klaipėdos f.

Telšių f.

Kauno f.

Vilniaus f.

Iš viso:

Projektai
Kvalifikacijos tobulinimas

240

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

4

3

11

16

34

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

2

6

9

32

49

E.03

Dalyvavimas tarptautiniuose tarptautiniuose
projektuose ir programose, tarptautiniuose
mainuose (LLP/Erasmus, Nord Plus ir kt.),
ES struktūrinių fondų projektuose

4

4

10

54

72

E.04

Parengti norminiai dokumentai

0

0

1

37

38

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis)
mokslininkai, menininkai

0

0

5

12

17

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis)
mokslininkai, menininkai

0

0

1

6

7

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje
(išskyrus konferencijas)

0

2

0

11

13

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą
konferencijose)

0

2

0

23

25

E.09

Dalyvavimas tarptautinėse programose/
svarbiuose projektuose

0

2

1

2

5

F.01

Kvalifikacijos tobulinimas (studijos, kursai,
seminarai, konferencijos, plenerai, parodos
ir kt.)

24

29

86

181

320

F.02

Meninės, mokslinės stažuotės Lietuvoje ir
užsienyje (neįrašytos F 01 skyriuje)

11

1

2

33

47

Klaipėdos f.

Telšių f.

Kauno f.

Vilniaus f.

Iš viso:

Kita veikla

G.01

Veikla komisijose, darbo grupėse,
komitetuose, tarybose (kas neįrašyta E),
ekspertinė veikla (kas neįrašyta C)

23

27

105

211

366

G.02

Organizuoti profesiniai renginiai
(parodos, plenerai, konkursai, simpoziumai,
mugės, ekspozicijos, koncertai, šou,
susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai,
ekskursijos, kt.)

21

42

69

122

254

G.03

Darbas katedros ir studijų programos
komiteto pavedimu
(sekretoriavimas posėdžiuose ir kita)

13

6

26

106

151

G.04

Narystė tarptautinėse, Lietuvos asociacijose,
sąjungose, draugijose, ir kt.

41

33

60

205

339

G.05

Bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo
institucijomis, regioninėmis valdymo
struktūromis, socialiniu partnerių
organizacijomis, darbdaviais

16

19

27

116

178

G.06

Siūlomos mokslinės/meninės paslaugos
(jei tokios yra), nacionalinių ir tarptautinių
meno ir mokslo renginių ekspertavimas

0

0

0

4

4

G.07

Aukščiausi akademinio personalo veiklos
įvertinimai (apdovanojimai ir kt.)
per 2014 m.

0

2

4

21

27
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3a lentelė
Studijų programos 2016 m.
I pakopa
Valstybinis
kodas

Programos pavadinimas

Studijų
forma

Suteikiama kvalifikacija

612W60002

Animacija

NL

fotografijos ir medijos bakalauras

612K10001

Architektūra

NL

architektūros magistras

612W91001

Dailės ir interjero restauravimas

NL

meno studijų bakalauras
restauratorius

612U90001

Dailėtyra

NL

menotyros bakalauras

612W20001

Dizainas

NL

dizaino bakalauras

612W60001

Fotografija ir medijos menas

NL

fotografijos ir medijos bakalauras

612W10002

Grafika

NL

dailės bakalauras

612W20002

Grafinis dizainas

NL

dizaino bakalauras

612W20005

Interjero dizainas

NL

dizaino bakalauras

612W10001

Keramika

NL

dailės bakalauras

612W20003

Kostiumo dizainas

NL

dizaino bakalauras

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

kultūros vadybos bakalauras

612W10013

Metalo menas ir juvelyrika

NL

dailės bakalauras

612W10003

Monumentalioji dailė

NL

dailės bakalauras

612W19001

Scenografija

NL

dailės bakalauras

612W10004

Skulptūra

NL

dailės bakalauras

612W10005

Stiklas

NL

dailės bakalauras

612W10006

Taikomoji grafika

NL

dailės bakalauras

612W10007

Taikomoji keramika

NL

dailės bakalauras

612W10008

Taikomoji tekstilė

NL

dailės bakalauras

612W10009

Tapyba

NL

dailės bakalauras

612W10010

Tekstilė

NL

dailės bakalauras

612K10002

Urbanistinė architektūra

NL

architektūros magistras
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3b lentelė
Laipsnio nesuteikiančios studijos
Valstybinis kodas

Programos pavadinimas

Studijų forma

Suteikiama kvalifikacija

631X10006

Pedagoginės studijos

NL

pedagogas

3c lentelė
II pakopa
Valstybinis kodas

Programos pavadinimas

Studijų forma

Suteikiama kvalifikacija

621K10003

Architektūra

NL

architektūros magistras

621W91001

Dailės ir interjero restauravimas

NL

meno studijų magistras

621U90001

Dailės istorija ir teorija

NL

menotyros magistras

621W20001

Dizainas

NL

dizaino magistras

621W60001

Fotografija ir medijos menas

NL

fotografijos ir medijos
magistras

621W10001

Grafika

NL

dailės magistras

621W20003

Grafinis dizainas

NL

dizaino magistras

621W20002

Kostiumo dizainas

NL

dizaino magistras

621N20016

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

vadybos magistras

621W10003

Monumentalioji dailė

NL

dailės magistras

621K10002

Pastatų architektūra

NL

architektūros magistras

621W10013

Scenografija

NL

dailės magistras

621W10006

Skulptūra

NL

dailės magistras

621W10005

Stiklas

NL

621W10007

Taikomoji grafika

NL

dailės magistras

621W10008

Taikomoji keramika

NL

dailės magistras

621W10009

Taikomoji tekstilė

NL

dailės magistras

621W10010

Tapyba

NL

dailės magistras

621W10004

Tekstilė

NL

dailės magistras

621W20004

Vizualinis dizainas

NL

dizaino magistras

621W20005

Vizualiųjų komunikacijų
dizainas

NL

dizaino magistras
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3d lentelė
III pakopa
Krypties kodas

Programos pavadinimas

Studijų forma

Suteikiama kvalifikacija

W 100

Meno doktorantūra dailės
kryptis

NL,
I - meno licenciatams

meno daktaro laipsnis

W 200

Meno doktorantūra
dizaino kryptis

NL
I - meno licenciatams

meno daktaro laipsnis
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4a lentelė
AM bendrajam priėmimui skiriamų menų studijose valstybės
finansuojamų (Vfin) vietų palyginimas 2011 – 2016 m.
Studijų sritis

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Humanitariniai mokslai

1103

999

999

940

893

Menų studijos

521

381

381

381

363

Socialiniai mokslai

2692

2238

1955

1730

1521

Fiziniai mokslai

1295

1166

1166

1235

1558

Biomedicinos mokslai

1089

925

1010

1012

962

Technologiniai mokslai

2275

2065

2065

2110

2005

Bendras skaičius

8975

7774

7576

7408

7302

4b lentelė
VDA (Vfin ir Vfin tiksl. ) vietų palyginimas 2011 – 2016 m.

Studijų sritis
Humanitariniai,
Socialiniai

Kainų grupė
pagal
Vyriausybės
nutarimus ir sk.
skyrimą

Kainų
grupė
pagal
ŠMM

1.1

1.1

Meno studijos
(Dailės ir interjero
1.2
restauravimas)
Dizaino ir
architektūros
Dailės,
fotiografijos
ir medijų
Verslo ir vadybos
(Architektūros)

2013

2014

2015

2016

25

18

15

13

21

161/30*

155/57*

165/48*

163/61*

163/53*

1.6

1.4

1.6
be
architektūros

1.5

1.6

1.7

2012

Kartu su
humanitariniais
1.4

Iš viso VDA

8

15

11

4

4

224

245

239

241

241

* - Vf studentų skaičius ir Vf tiksl. skaičius.
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5 lentelė
2016 m. Vilniaus dailės akademijos st. priėmimo skaičius
(mažiausi/didžiausi) balai
Paduota
prašymų
Animacija
Urbanistinė
architektūra
(Klaipėdoje)

vf

vf/grantai

vnf

kiek

min.
balas

max.
balas

30

8

6,6

8,3

14

0

0

0

Architektūra
(Kaune)

41

0

0

Architektūra
(Vilniuje)

111

4

6,49

7,71

Dailės ir interjero
restauravimas

20

6

6,89

Dailėtyra

130

14

Dizainas (baldų
diz ir rest) (T)

6

4

Dizainas (gam
diz) (Telšiuose)

6

0

Dizainas (Kaune)

28

4

6,82

8,47

1

6,48

6,48

1

Dizainas
(Vilniuje)

57

10

6,58

9,57

1

4,77

4,77

0

Fotografija ir
medijos menas

61

14

6,27

9,09

1

7,13

7,13

0

Grafika

67

14

6,34

9,7

0

Grafinis dizainas
(Kaune)

75

7

6,77

8,37

2

4,85

Grafinis dizainas
(Klaipėdoje)

36

7

6,63

7,94

4

6,35

Grafinis dizainas
(Vilniuje)

132

14

7,88

9,73

0

Interjero dizainas
(Kaune)

59

6

5,4

7

2

4,03

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

37

7

8,03

8,03

2

5,39

Interjero dizainas
(Vilniuje)

108

18

6,51

7,7

0

Keramika

20

8

7

8,33

2

4,6

4,8

0

Kostiumo
dizainas (ap diz)
(Telšiuose)

2

2

7,77

7,79

1

5,45

5,45

1

246

kiek

min.
balas

max.
balas

3

7,33

7,33

kiek

min.
balas

max.
balas

3

5,85

5,29

5

5,41

5,41

0

3

5,96

7,09

7,72

2

1

4,86

4,89

6,12

8,9

0

6

3,02

5,76

6,1

6,32

4

4,65

4,65

2

3,81

7,03

5,72

1

5,72

5,72

6,35

0
1

8,03

8,03

6,04

1

6,03

6,03

5,4

1

5,4

5,4

8

3,3

8,73

3,5

3,5

6,1

6,32

0

0
0

Paduota
prašymų
Kostiumo
dizainas
(Vilniuje)

vf

vf/grantai

kiek

min.
balas

max.
balas

59

8

6,56

Kultūros vadyba
ir kultūros
politika

149

7

Metalo menas ir
juvelyrika
(Telšiuose)

22

Monumentalioji
dailė

vnf

kiek

min.
balas

max.
balas

9,39

1

6,44

6,44

6,58

8,26

0

11

5,72

8,5

6

3,06

36

10

6,6

7,45

3

Scenografija

23

5

6,99

8,39

1

Skulptūra
(Kaune)

2

2

6,45

6,9

0

Skulptūra
(Taikomoji )
(Telšiuose)

4

3

6,46

8,02

1

7,24

7,24

0

Skulptūra
(Vilniuje)

11

5

7,04

9,26

1

4,04

4,04

0

Stiklas

3

1

6,5

6,5

1

5,53

5,53

Taikomoji grafika

55

6

6,14

9,14

0

3,41

5,38

Taikomoji
keramika

9

5

7,42

8,37

3

4,02

4,02

Taikomoji tekstilė

15

1

7,3

7,3

0

Tapyba (Kaune)

25

5

6,03

6,9

4

4,02

5,26

0

Tapyba (Vilniuje)

36

12

6,26

8,6

4

3,87

3,87

0

Tekstilė

26

6

5,75

9,47

3

7,03

7,03

0

1519

234

53

kiek

min.
balas

max.
balas

7

3,04

6,44

12

1,55

6,04

5,14

1

4,38

4,38

2,56

5,48

1

3,41

3,41

7,63

7,63

1

6,45

6,45

1

4,2

4,2

2

4,03

6,3

3

3,59

7,14

1

4,18

4,18

0

62
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6 lentelė
Priėmimas į II pakopos studijas 2016 m. pagal programas
Įstojusiųjų
konkursinis balas

Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Padavė
prašymų

Priimta

Minimalus

Maksimalus

1.

Architektūra

8

3

16,54

18,18

2.

Dailės interjero restauravimas

5

5

32,9

39,13

3.

Dailės istorija ir teorija

10

7

26

30

4.

Dizainas

11

10

32,8

39,61

5.

Fotografija ir medijos menas

7

6

29,8

38,14

6.

Grafika

8

7

32,62

38,2

7.

Grafinis dizainas

5

3

34,7

39,42

8.

Kostiumo dizainas

8

7

33,82

39,59

9.

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

32

14

7,66

9,9

10.

Monumentalioji dailė

7

6

34,14

39,92

11.

Pastatų architektūra

18

6

15,28

18,96

12.

Scenografija

6

6

33,18

39,83

13.

Skulptūra

6

5

28,32

38,12

14.

Stiklas

4

4

30,42

37,95

15.

Taikomoji grafika

5

5

32,74

37,87

16.

Taikomoji keramika

6

5

34,52

38,29

17.

Taikomoji tekstilė

3

2

35,25

37,42

18.

Tapyba

11

11

18,69

38,1

19.

Tekstilė

5

4

24,79

38,01

20.

Vizualinis dizainas

5

4

35,75

36,41

21.

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

10

10

33,85

38,52

180

130

Iš viso:
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7 lentelė
Studentų, kurie keitė studijų programas
meno studijų srityje, skaičius
Meno studijų krypčių grupė
ir išėjusių studentų skaičius

Meno studijų kryptis
ir atėjusių studentų skaičius

Dailės - 10

Dailės - 9

Dizaino - 4

Dizaino - 5

Meno studijų -2

Meno studijų - 9

Iš viso: 16

Iš viso: 23
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8 lentelė
Studentų skaičius pagal programas 2016–2017 m. m.
(įtraukiant esančius akademinėse atostogose
ir laikinai pertraukusius studijas)
I pakopa
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Kauno
fakultetas

Klaipėdos
fakultetas

13

6

Telšių
fakultetas

Vilniaus
fakultetas

Iš viso:

1.

Animacija

2.

Architektūra

3.

Dailės ir interjero
restauravimas

18

18

4.

Dailėtyra

59

59

59

90

52

52

66

66

5.

Dizainas

6.

Fotografija ir medijos
menas

12

19

33

33

96

115

7.

Grafika

8.

Grafinis dizainas

40

28

62

130

9.

Interjero dizainas

14

19

83

116

23

23

66

76

77

77

10.

Keramika

11.

Kostiumo dizainas

12.

Kultūros vadyba ir
kultūros politika

13.

Metalo menas ir
juvelyrika

10

56

56

14.

Monumentalioji dailė

36

36

15.

Scenografija

24

24

28

49

16.

Skulptūra

10

17.

Stiklas

5

18.

Šiuolaikinis menas ir
medijos

19.

Taikomoji grafika

43

43

20.

Taikomoji keramika

10

10

21.

Taikomoji tekstilė

17

22.

Tapyba

31

23.

Tekstilė
Iš viso:

250

11

5
4

195

4

17

57

96

43

74

22

22

847

1195

Vientisosios studijos
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas Kauno fakultetas

Vilniaus fakultetas

Iš viso:

1.

Architektūra

10

13

3

Viso

13

II pakopa
Aukštųjų studijų fakultetas
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Aukštųjų
studijų
fakultetas

Aukštųjų
studijų
fakultetas
(Kauno
skyrius)

Aukštųjų
studijų
fakultetas
(Klaipėdos
skyrius)

9

Iš viso:

1.

Architektūra

2.

Dailės ir interjero restauravimas

12

9

3.

Dailės istorija ir teorija

20

4.

Dizainas

15

5.

Dizaino vadyba

7

7

6.

Fotografija ir medijos menas

21

21

7.

Grafika

14

8.

Grafinis dizainas

9.

Kostiumo dizainas

20

20

10.

Kultūros vadyba ir kultūros politika

37

37

11.

Monumentalioji dailė

18

18

12.

Pastatų architektūra

19

19

13.

Scenografija

6

14.

Skulptūra

20

15.
16.
17.

Taikomoji keramika

18.

Taikomoji tekstilė

19.

Tapyba

20

20.

Tekstilė

12

21.

Vizualinis dizainas

22.

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

12
20
10

25

14
10

10

6
1

21

Stiklas

7

7

Taikomoji grafika

16

16

3

13

7

7

7

27

Iš viso:

10

12
11

20
271

11
20

70

11

352

251

III pakopa
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Aukštųjų studijų fakultetas

Iš viso:

1.

Doktorantūra

11

11

2.

Meno doktorantūra

30

30

3.

Meno aspirantūra

1

1

Iš viso:

42

Laipsnio nesuteikiančios studijos
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Vilniaus fakultetas

Iš viso:

1.

Pedagoginės studijos

30

30
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9 lentelė
Personalo tarptautinio mobilumo dinamika VDA 2012–2016 m.
Personalo mobilumas

2012

2013

2014

2015

2016

Išvyko pagal Erasmus + programą dėstyti/mokymams

13

29

47

29

41

Išvyko pagal Nordplus Higher Education
programą dėstyti

3

2

3

16

12

Iš viso:

16

31

50

45

53

Atvyko pagal Erasmus + programą
dėstyti/mokymams VDA

17

30

25

22

16

Atvyko Nordplus Higher Education
programą dėstyti VDA

5

5

9

6

15

Atvyko pagal kitas programas/trumpalaikiai dėstytojų
profesiniai mainai, stažuotės

32

20

15

25

30

Iš viso:

53

55

49

53

61
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10 lentelė
Studentų tarptautinio mobilumo dinamika VDA 2012–2016 m.
Studentų mobilumas studijoms

2012

2013

2014

2015

2016

Išvyko pagal Erasmus + programas studijoms

59

48

59

59

49

Išvyko pagal Nordplus Higher Education
(KUNO/Cirrus tinklai) programą studijoms

13

2

2

3

13

Išvyko studijoms pagal kitas programas/
dvišales sutartis

3

3

4

0

2

Viso išvykusių VDA studentų dalinėms
studijoms užsienyje:

75

53

65

62

64

Išvyko pagal Erasmus + programą studentų/
absolventų praktikai, Tarptautinių praktikų programą

11

13

17

28

27

Išvyko pagal Nordplus Higher Education
(KUNO/Cirrus tinklai) programą praktikai

-

5

2

6

4

Viso išvykusių VDA studentų/absolventų praktikai
užsienyje:

11

18

19

34

31

Iš viso VDA studentų dalyvavusių ilgalaikiame
mobilume studijoms/praktikai

86

71

84

96

95

Studentų/absolventų mobilumas praktikai

Atvyko pagal Erasmus + programą studijoms

45

49

33

43

55

Atvyko pagal Nordplus Higher Education programą
studijoms

1

-

-

1

1

Atvyko dalinėms studijoms pagal kitas programas/
dvišales sutartis

4

3

1

-

1

Atvyko Erasmus + /Nordplus praktikai

-

-

1

1

-

Iš viso atvykusių studentų:

50

52

35

45

57
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11 lentelė
VDA vardinių stipendijų gavėjai 2016 m.
Vardinė stipendija

Bakalauro
studijose

Stipendija iš Carol Martin Gruodis atminimo
švietimo fondo

3

Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos premija

3

Stipendija iš Ary Stillman fondo

Magistrantūros
studijose

3
3
1

Dalios ir Gintaro Gruodžių premija

1

A. ir A. Tamošaičių premija

2

Iš viso:

1
1
2

Prof. Vytauto Jurkūno premija

1

1

Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija

1

1

Danutės ir Juozapo Budrikių premija

2

2

A. Vienožinskio premija
R. Kaminsko ir M. Kaminskienės premija

1

1
1

1
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12 lentelė
Pirmosios ir antrosios studijų pakopos absolventai
pagal fakultetus ir programas 2016 m.
I pakopa
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

1.

Animacija

2.

Architektūra

3.

Dailėtyra

4.

Dizainas

5.

Fotografija
ir medijos menas

6.

Grafika

7.

Grafinis dizainas

8.

Vilniaus
fakultetas

Iš viso:

2

2

45

58

10

10

13

27

7

7

12

12

12

18

Interjero dizainas

21

21

9.

Keramika

6

6

10.

Kultūros vadyba
ir kultūros politika

15

15

11.

Kostiumo dizainas

5

18

23

12.

Metalo menas
ir juvelyrika

7

13.

Monumentalioji dailė

14.

Skulptūra

15.

Stiklas

16.

Scenografija

17.

Taikomoji grafika

6

18.

Taikomoji tekstilė

3

19.

Tapyba

2

20.

Tekstilė

21.

Vizualinis dizainas
Iš viso:

256

Kauno
fakultetas

Klaipėdos
fakultetas

Telšių
fakultetas

13
8

6

6

3

7
3

3

7

10

5

5
9

6
3
10

12

4

4

9
43

9

9

9
21

194

267

II pakopa
Aukštųjų studijų fakultetas

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

1.

Architektūra

2.

Dailės interjero restauravimas

5

5

3.

Dailės istorija ir teorija

6

6

4.

Dizainas

8

10

5.

Dizaino vadyba

3

3

6.

Fotografija ir medijos menas

4

4

7.

Grafika

6

6

8.

Kostiumo dizainas

3

3

9.

Kultūros vadyba ir kultūros

10

10

10.

Monumentalioji dailė

6

6

11.

Pastatų architektūra

10

10

12.

Scenografija

1

1

13.

Skulptūra

4

4

14.

Taikomoji keramika

2

2

4

15.

Tapyba

1

9

10

16.

Tekstilė

1

1

17.

Taikomoji grafika

4

4

18.

Taikomoji tekstilė

3

3

19.

Vizualinis dizainas

20.

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

Iš viso:

Kauno
skyrius

Klaipėdos
skyrius

Vilniaus
skyrius

5

5

2

1

17

Iš viso:

1

1
2

2

80

98
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13 lentelė
2016 m. apgintos disertacijos
Nr.

Studentas
Vardas, pavardė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

1.

Ieva Burbaitė

„Lietuvos moterų dailininkių
draugijos (1938-1940) veikla
ir jos kontekstai“

prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

2.

Jurgita Pačkauskienė

„Metaliniai antkapiniai
kryžiai: reiškinys–dirbinys–
paminklas“

dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

3.

Ūla Marija Tornau

„Oficialieji ir kasdieniai
sovietinio Vilniaus erdvės
naratyvai: Lukiškių mokslo
kvartalas“

prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

4.

Indrė Užuotaitė

„Veidrodis XVII a.–XX a.
pradžios Lietuvoje – kultūros
istorijos šaltinis“

dr. Dalia Klajumienė

2016 m. apginti meno projektai
Nr.

Studentas
Vardas, pavardė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

1.

Monika Furmanavičiūtė

„Naujojo realizmo tendencijos
Lietuvos jaunosios kartos
tapyboje“

Kūrybinės dalies vadovas
prof. Arvydas Šaltenis;
Tiriamosios dalies vadovė
prof. dr. Raminta Jurėnaitė.

2.

Algirdas Gataveckas

„Menininko ir vaizduojamojo
subjekto ryšys kūrybiniame
procese: meninio projekto
Poveikis atvejis“

Kūrybinės dalies vadovas
prof. Artūras Raila;
Tiriamosios dalies vadovė
doc. dr. Rasa Butvilaitė.

3.

Ignas Lukauskas

„Dekonstruojami plyšiai
miesto struktūroje“

Kūrybinės dalies vadovas
doc. Romualdas Kučinskas;
Tiriamosios dalies vadovė
doc. dr. Rasa Butvilaitė.

4.

Inga Valentinienė

„Vietinių pluoštinių medžiagų
pritaikymas eko baldų
dizainui“

Kūrybinės dalies vadovas
prof. Jonas Venckūnas;
Tiriamosios dalies vadovė
prof. dr. Rasa Žukienė.

5.

Jovita Varkulevičienė

„Kūrybinis procesas dailės
terapijos taikymo aplinkoje“

Kūrybinės dalies vadovė
prof. Laima Drazdauskaitė;
Tiriamosios dalies vadovas
doc. dr. Stanislovas Mostauskis.
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14 lentelė
Doktorantūros studentų kaita 2011–2016 m.

Metai

Priimta
menotyros
doktorantų

Priimta
dailės
krypties
meno
doktorantų

Priimta
dizaino
krypties
meno
doktorantų

Priimta
meno
licenciatų
į ištęstines
meno
doktorantūros studijas

Baigė
studijas
(nuro
dytais
metais)

Nutraukė
studijas
(nurodytais
metais)

2011

2

3

3

-

7

-

2012

3

4

3

-

2

2

2013

4

3

2

2

3

-

2014

2

3

4

2

4

2

2015

2

4

4

1

5

-

2016

2

5

2

1

9

-
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15 lentelė
Svarbiausiosios menotyros doktorantų veiklos kryptys

Menotyra 03 H

Eglė Bagušinskaitė „Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a.
pr. baldų raidai: Lietuvos atvejis“

Vadovė dr. Dalia Klajumienė

Menotyra 03 H

Ieva Blinstrubienė “Istorinių
vienuolynų ansamblių pritaikymas
kaip kultūros paveldo išsaugojimo
strategija”

Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

Menotyra 03 H

Evelina Bukauskaitė
“Žydų kilmės dailininkų įtaka
XX a. I p. Lietuvos meninės
kultūros modernėjimui”

Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

Menotyra 03 H

Aistė Dičkalnytė “Baldininkystė
Lietuvoje 1918 - 1940”

Vadovė dr. Dalia Klajumienė

Menotyra 03 H

Jurij Dobriakov „Lietuvos medijų
meno suklestėjimas ir išnykimas
XXI a. 1-ajame dešimtmetyje“

Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Menotyra 03 H

Giedrius Gulbinas „Socialinės
problematikos kaita Lietuvos
šiuolaikiniame mene nuo XX a.
10-to dešimtmečio“

Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Menotyra 03 H

Monika Krikštopaitytė „Sovietmečio trauminės patirtys ir XX a. pab.
– XXI a. pr. Lietuvos dailininkų
autoreprezentacija“

Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Menotyra 03 H

Dainius Labeckis “ Lietuvos parkų
peizažas XIX a. I-oje pusėje ”

Menotyra 03 H

Ieva Mazūraitė-Novickienė
„Lietuvos meninė fotografija XX a.
9-10 dešimtmečiais: medijos
sampratos kaita“

Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė

Menotyra 03 H

Edita Povilaitytė-Leliugienė
„Lietuvos architektūros paveldo
tyrimai XIX-XX a.: Vilniaus
aukštutinės pilies atvejis“

Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

Menotyra 03 H

Kristina Štaupaitė “Radvilos
Lietuvos viešajame diskurse XX a.,
atminties kultūros tyrinėjimų
aspektu”

Vadovė dr. Mindaugas Paknys

Menotyra 03 H

Dovilė Tumpytė “Subjektyvios
patirties struktūros kaip šiuolaikinio
meno praktikos terpė”

Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
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Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

Svarbiausios meno doktorantų veiklos kryptys

Dailė W100

Akvilė Anglickaitė. Kūrybinė dalis „Netikrumas“ (vadovas prof. Alvydas Lukys);
Tiriamasis darbas „Netikrumas šiuolaikinėje kultūroje. Fotografijos fenomenas“
(vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)

Dailė W100

Arnas Anskaitis. Kūrybinė dalis „Alfabeto retorika“ (vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Menininko žinojimo sistemos, žemėlapiavimas ir ekspozicija“
(vadovas doc. dr. Vytautas Michelkevičius)

Dailė W100

Dovilė Bagdonaitė. Kūrybinė dalis „Don Kichotiškumas mene kaip maišto forma“
(vadovas doc. Konstantinas Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Don Kichotiškumas mene kaip maišto forma“
(vadovė dr. Tojana Račiūnaitė)

Dailė W100

Ieva Bertašiūtė-Grosbaha. Kūrybinė dalis „Medžiaga ir su ja vykstantys procesai
šiuolaikinio meno kontekste“ (vadovas doc. Remigijus Sederevičius);
Tiriamasis darbas „Medžiaga ir su ja vykstantys procesai šiuolaikinio meno
kontekste“ (vadovė prof. dr. Rasa Žukienė)

Dailė W100

Dovilė Dagienė. Kūrybinė dalis „Atminties ir vaizduotės antropologija:
vietos ir laiko problema fotografijoje“ (vadovas prof. Alvydas Lukys);
Tiriamasis darbas „Atminties ir vaizduotės antropologija: vietos ir laiko problema
fotografijoje“ (vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė)

Dailė W100

Adomas Danusevičius. Kūrybinė dalis „Kamufliažinis vyriškumas“
(vadovas prof. Henrik B. Andersen);
Tiriamasis darbas „Kamufliažinis vyriškumas ir kempiškasis blizgesys“
(vadovas prof. dr. Artūras Tereškinas)

Dailė W100

Tomas Daukša. Kūrybinė dalis „Iš pusiausvyros išvestos sistemos“
(vadovas doc. Konstantinas Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Iš pusiausvyros išvestos sistemos su grįžtamuoju ryšiu“
(vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)

Dailė W100

Konstantin Gaitanži. Kūrybinė dalis „MONSTRUARIUM [iš Menulio orbitos]“
(vadovas prof. Jonas Gasiūnas);
Tiriamasis darbas: „MONSTRUARIUM. Sąmonės monstrų konstravimo bei
vizualizavimo patirčių analizė“ (vadovas doc. dr. Nerijus Milerius)

Dailė W100

Eglė Grėbliauskaitė. Kūrybinė dalis „Neapčiuopiama dviprasmybė fizinėje formoje
įtampai patirti“ (vadovas prof. Deimantas Narkevičius);
Tiriamasis darbas: „Neapčiuopiama dviprasmybė fizinėje formoje įtampai patirti.
Sociopsichologiniai represijų mechanizmai“ (vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)

Dailė W100

Jolanta Kyzikaitė. Kūrybinė dalis „Kasdienybės žaidimai“
(vadovas prof. Jonas Gasiūnas);
Tiriamasis darbas „Žaidimas ir šiuolaikinė tapybos kalba“
(vadovė doc. dr. Giedrė Mickūnaitė)

Dailė W100

Žilvinas Landzbergas. Kūrybinė dalis „Modernizmo griūtis. Prasmės konstravimas
šiuolaikiniame mene“ (vadovė Svajonė Stanikienė);
Tiriamasis darbas „Modernizmo griūtis. Kūno kaip atskaitos taško ilgesys
šiuolaikinėje meno ir architektūros erdvėje“ (vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius)

Dailė W100

Saulius Leonavičius. Kūrybinė dalis „Pharmakonas Akademijoje“
(vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Pharmakonas Akademijoje. Nuodų poesia ir praxis“
(vadovas prof. dr. Gintautas Mažeikis)

Dailė W100

Tomas Martišauskis. Kūrybinė dalis „Ten yra čia. Hipotetinės skulptūros“ (vadovas
prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Nuo mito iki metodo“ (vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius)
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Dailė W100

Donata Minderytė. Kūrybinė dalis „Portretas kaip abstrahuotas žmogaus sielos
peizažas“ (vadovas doc. Konstantinas Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Tikrovės reprezentavimas tapyboje“
(vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė)

Dailė W100

Vygintas Orlovas. Kūrybinė dalis „Transformacija: vaizdo ir garso ryšiai“
(vadovas prof. Alvydas Lukys);
Tiriamasis darbas „Transformacija: vaizdo ir garso ryšiai“
(vadovas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas)

Dailė W100

Rūta Spelskytė. Kūrybinė dalis „Pieva brūkšnys sodas“
(vadovas prof. Rimvydas Kepežinskas);
Tiriamasis darbas „Nuo nesusikalbėjimų iki Napoleono sodo“
(vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)

Dailė W100

Indrė Stulgaitė–Kriukienė. Kūrybinė dalis „Simboliai. Šviesa. Faktūros“
(vadovas prof. Valmantas Gutauskas);
Tiriamasis darbas „Studijinio stiklo judėjimo transformacijos: nuo funkcionalaus
iki konceptualaus stiklo kūrinio“ (vadovė doc. dr. Raimonda Simanaitienė)

Dailė W100

Laisvydė Šalčiūtė. Kūrybinė dalis „(Melo)dramos“
(vadovas prof. Rimvydas Kepežinskas);
Tiriamasis darbas „(Melo)dramos. Kūniškumo įvaizdžiai“
(vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė)

Dailė W100

Renata Obcarskė. Kūrybinė dalis „Kriminalizuotas seksualumas“
(vadovas prof. Henrik Andersen);
Tiriamasis darbas „Seksualinis identitetas ir jo išraiškos formos kalinių
bendruomenėje“ (vadovė doc. dr. Nida Vasiliauskaitė)

Dailė W100

Eglė Ulčickaitė. Kūrybinė dalis „Paralelinė kartoteka“
(vadovas doc. Konstantinas Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Kasdienybės juodraštis su mėlynais intarpais“
(vadovė doc. dr. Giedrė Mickūnaitė)

Dailė W100

Darius Žiūra. Kūrybinė dalis „„SWIM“, „Monumentas utopijai“, „Gustoniai“
ir kiti projektai“ (vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Asmeninės patirties ir meninės raiškos santykiai“
(vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)

Dizainas
W200

Marius Bartkus. Kūrybinė dalis „Vizualinių metaforų generavimas ir taikymas
praktikoje“ (vadovas prof. Audrius Klimas);
Tiriamasis darbas „Vizualinė metafora: samprata, suvokimas, kontekstai“
(vadovė dr. Gintautė Žemaitytė)

Dizainas
W200

Gintarė Černiauskaitė Kūrybinė dalis „Dizaino strategijos darnios visuomenės
kūrime: neįgaliųjų (raumenų-skeleto) integracija visuomenėje“
(vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Dizaino strategijos darnios visuomenės kūrime: neįgaliųjų
(raumenų-skeleto) integracija visuomenėje“
(vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė)

Dizainas
W200

Marius Dirgėla. Kūrybinė dalis „Originalumo problema dizaine“
(vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Autorystės problematika šiuolaikiniame dizaine“
( vadovė doc. dr. Jūratė Tutlytė)

Dizainas
W200

Rokas Dovydėnas. Kūrybinė dalis „Originalumo problema dizaine“
(vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Autorystės problematika šiuolaikiniame dizaine“
( vadovė doc. dr. Jūratė Tutlytė)
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Dizainas
W200

Sigitas Gužauskas. Kūrybinė dalis „Infografika. Dizaino strategijos informacijos
komunikacijoje“ (vadovė prof. Aušra Lisauskienė);
Tiriamasis darbas „Infografika. Dizaino strategijos informacijos komunikacijoje“
( vadovė dr. Gintautė Žemaitytė)

Dizainas
W200

Deima Katinaitė. Kūrybinė dalis „Keramikos istorijos: asmeninio požiūrio paieška“
(vadovas doc. Juozas Brundza);
Tiriamasis darbas „Keramikos istorijos: asmeninio požiūrio paieška“
(vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė)

Dizainas
W200

Edvardas Kavarskas. Kūrybinė dalis „Neurotyrimų taikymas pakuotės dizaine“,
(vadovas prof. Audrius Klimas);
Tiriamasis darbas „Neurodizainas: neuromokslų įtaka vizualinės komunikacijos
dizainui“ (vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė)

Dizainas
W200

Kristė Kibildytė-Klimienė. Kūrybinė dalis „Personalizuoti identiteto strategijos
taikymas vizualiųjų komunikacijų dizaine“ (vadovė prof. Aušra Lisauskienė);
Tiriamasis darbas „Personalizuoto identiteto kūrimo strategija šiuolaikiniame
dizaine“ (vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė)

Dizainas
W200

Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė. Kūrybinė dalis „Kasdienybė kaip kūrybos
inspiracija: dizainerio savirefleksija“ (vadovė prof. Jolanta Talaikytė);
Tiriamasis darbas „Kasdienybė kaip kūrybos inspiracija: dizainerio savirefleksija“
(vadovas doc. dr. Nerijus Milerius)

Dizainas
W200

Sara Katarina Elisabet Lundberg. Kūrybinė dalis „Designing Body:Designing the
Preferred Body in Artificial Space“ (vadovė prof. Jolanta Vazalinskienė);
Tiriamasis darbas „Designing Body:Designing the Preferred Body in Artificial
Space“ (vadovė dr. Gintautė Žemaitytė)

Dizainas
W200

Renata Maldutienė. Kūrybinė dalis „Spalvų prognozavimas Lietuvos mados
erdvėje“ (vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Spalvų prognozavimas madoje“ (vadovė dr. Ieva Pleikienė)

Dizainas
W200

Sandra Mockutė-Cicėnė. Kūrybinė dalis „Lietuviškos mados prekės ženklo
tapatumas“ (vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė);
Tiriamasis darbas „Lietuviškos mados prekės ženklo tapatumas“
(vadovė doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė)

Dizainas
W200

Justė Pečiulytė. Kūrybinė dalis „Textile objects as perceptible climatic devices“
(vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė);
Tiriamasis darbas „Textile objects as perceptible climatic devices“
(vadovė dr. Gintautė Žemaitytė)

Dizainas
W200

Mindaugas Reklaitis. Kūrybinė dalis „Anoniminis miestas. Vietos potencialo tyrimo
eksperimentai“ (vadovas prof. Henrik B. Andersen);
Tiriamasis darbas „Interaktyvus menas kaip vietos potencialo tyrimo įrankis“
(vadovas doc. dr. Tomas Grunskis)

Dizainas
W200

Elzė Sakalinskaitė. Kūrybinė dalis „Sveikatinamieji aksesuarai“
(vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė);
Tiriamasis darbas „Sveikatinimas aksesuarais: meno ir mokslo sąveika“
(vadovė prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė)

Dizainas
W200

Jevgenija Sidorevič. Kūrybinė dalis „Dizainas reabilitologijos ir kardiologijos
srityse“ (vadovas doc. Juozas Brundza);
Tiriamasis darbas „Dizaino tendencijos medicininės įrangos kūrime“
(vadovė dr. Algė Andriulytė)

Dizainas
W200

Viktorija Sokolovskaja. Kūrybinė dalis „Kartotinis dizainas šiuolaikinės mados
kontekste“ (vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė);
Tiriamasis darbas „Kartotinis dizainas: naujos medžiagos ir technologinės
inovacijos šiuolaikinės mados kontekste“ (vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė)
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16 lentelė
VDA galerijų 2016 m. parodų sąrašas
Eil.
Nr.

Galerija

Paroda

Data

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“

1.

Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros
studentų darbų, apdovanotų A. Tamošaičio
premija, paroda. A. Tamošaičio redaguotų knygų
ir archyvinės medžiagos ekspozicija „Antanui
Tamošaičiui – 110“

03 09 – 04 16

2.

Respublikinė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos
mokyklos ir jos partnerių jaunųjų atlikėjų
konkursinių piešinių darbų paroda „Skambinu,
įsivaizduoju, piešiu“

04 21 – 05 25

3.

Galerijos „Židinys“ audimo kursų paroda
„Penktadienio vakarai“

05 24 – 06 04

4.

Ingos Pauliukevičiūtės-Wilke šilko tapybos paroda
„Žaidžiu spalva“

06 09 – 07 16

5.

Projekto „Kultūros naktis“ ekspozicija
„Tai aš išausiu margas drobeles...“

06 17

6.

Ekspozicija - A. Tamošaičio knygos, apdovanojimai, sveikinimai, raštai iš galerijos archyvo

07 19 – 08 13

7.

Vytauto Daraškevičiaus foto paroda „Saulės ratu“

08 17 – 09 23

8.

„Urtės klubo skiautinių paroda“: A. TamonytėDorrity, D. Dumčiuvienė, A. Vadminienė, J.
Orantienė, Z. Šaltmerienė, V. Kubiliūnienė, Ž.
Ramelienė, L. Kantakevičienė, R. Raciūtė, V.
Korlienė, J. Šermukšnė

09 27 – 11 10

9.

Paroda „XIX a.-XX a. I pusės rankšluosčiai“

11 17 – 12 31

1.

Mindaugo Navako skulptūrinių instaliacijų
paroda „Aukščiau“

01 04 – 01 16

2.

Dizaino magistrantūros studentų darbų paroda
„Dizaino procesai“

01 18 – 01 30

3.

Vinco Norkaus (1925-2006) jubiliejinė tapybos
paroda

02 01 – 02 13

4.

Živilės Jasutytės tapybos paroda „Vilniaus
istorijos“

02 01 – 02 27

5.

Agnės Šemberaitės personalinė keramikos paroda
„Sustabdytas laikas“

02 15 – 02 27

6.

Vilniaus dailės akademijos ir Baltarusijos
Valstybinės menų akademijos studentų paroda
„Istorijos“

02 29 – 03 12

7.

Antano Šnaro skulptūrinis objektas-instaliacija
„Vienos skulptūros paroda“

03 14 – 03 26

„Akademija“
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8.

Kipro Černiausko ir Martyno Pekarsko tapybos
darbų paroda „Pasviręs medis. Kavos puodelis“

03 14 – 04 09

9.

Dorota ir Marek Sak (Lodzė, Lenkijos
Respublika): Tapyba, tekstilė

03 29 – 04 09

10.

Mariaus Žalneravičiaus personalinė plakatų
paroda „Parduodu Audi80, darau parodą“

04 11 – 04 23

11.

Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės tapybos
paroda „Paribio portretai. Vieta“

04 12 – 04 23

12.

Valentinas Antanavičius. Tapyba-asambliažai.
Paroda skirta menininko 80-mečiui

04 25 – 05 07

13.

Rūtos Spelskytės paroda „Sodas Miškas 2“

05 09 – 05 21

14.

Aliaus Berdenkovo skulptūrų paroda

05 09 – 05 21

15.

VDA galerija „Akademija“ tarptautinėje mugėje
„ArtVilnius‘16“ pristato Lino Blažiūno projektą
„Spygliakritis“

06 09 – 06 12

16.

Algirdas ir Remigijus Gataveckų paveikslo
„Šeima“ pristatymas renginyje „Kultūros naktis“

06 17

17.

Monikos Eidintaitės paroda „Portretai“

06 17 – 07 01

18.

Mikko Waltari (Suomija) fotografijos paroda
„Plays“

08 29 – 09 10

19.

Saulės Kisarauskienės tapybos paroda „Toliau tik
vėjas...“

09 12 – 10 01

20.

Valentyn Odnoviun (Ukraina) skaidrių projekcijos
„Atminties pėdsakai“

09 12 – 09 24

21.

In Memoriam Leopoldas Surgailis (1928-2016).
Paroda, skiriama tapytojui Leopoldui Surgailiu
atminti

10 04 – 10 22

22.

Linas Blažiūnas „Spygliakritis“

10 24 – 11 05

23.

Skulptūros restauratoriaus dirbtuvėje:
VDA Paminklotvarkos katedros skulptūros
restauravimo specializacijos studentų darbų
paroda – atviros dirbtuvės

11 07 – 11 19

24.

Anagamos krosnyje degtų darbų grupinė paroda
„Iš Beatričės anagamos“

11 07 – 11 19

25.

Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Portretinių
piešinių ciklo paroda „Poveikis“

11 21 – 11 26

26.

ArcInTexETN tarptautinės doktorantūros
projekto pristatymas „Wolpertinger! What they do
in collaboration?“

11 28 – 12 03

27.

VDA Vilniaus ir Kauno fakultetų Grafikos katedrų
absolventų kūrybos paroda „Jaunystė“

12 05 – 12 17

28.

Lino Giedrimo paroda „Šviesa tyloje“:
medžio drožiniai, pastelės

12 19 – 01 07

Lisa Vershbow (JAV) autorinės juvelyrikos paroda
„Netikėti susitikimai“

01 15 – 01 30

„ARgenTum“
1.

265

2.

VDA tekstilės katedros kūrybinės dirbtuvės
ir studentų paroda „Tekstilinė juvelyrika –
juvelyrinė tekstilė“

02 02 – 02 26

3.

Aistė Kanapickaitė. Freskų paroda. Miniatiūra.
„Mažas žmogus“

03 01 – 03 31

4.

XIII Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda
viešbutyje Radisson Blu Hotel Lietuva „Amber
Trip 2016“

03 09 – 03 12

5.

Simono Dūdos metalo plastikos paroda
„DūDaDū“

04 02 – 04 22

6.

23-ioji tarptautinė grožio ir mados industrijos
paroda „Plelenė 2016“

04 08 – 04 10

7.

Augustos Sofijos Rudzikaitė autorinės juvelyrikos
paroda „Sapnas apie Afriką“

04 23 – 05 13

8.

Kotrynos Vaitekūnaitės autorinė juvelyrikos paroda
05 14 – 06 10
„Kolekcija 2016“

9.

Greta Bernotaitė. Papuošalai „Print“

07 01 – 08 13

10.

Lietuvos autorinė juvelyrikos paroda Užutrakio
dvaro sodyboje „Įprasminti kalbą“

07 13 – 09 08

11.

Bendra galerijos ARgenTum menininkų paroda
„Vasaros ekspozicija“

08 17 – 09 13

12.

Lietuvos autorinė juvelyrikos paroda Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje „Įprasminti kalbą“

09 14 – 11 06

13.

Anna Stanevičienė. Tapyba „Man patinka“

09 15 – 10 08

14.

Neringa Poškutė ir Albinas Jukumas. Metalo meno
paroda „Distancija“

10 13 – 11 05

15.

Marija Puipaitė „Embracing touch“

11 09 – 11 29

16.

Autorinės juvelyrikos paroda „Esu“

12 07 – 01 07

1.

Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda
„Sutemos tirščiausios prieš aušrą“

2015 12 16
– 2016 01 16

2.

Linos Bartkutės personalinė paroda
„Klajoklio būvis / A State of Wandering“

01 19 – 02 06

3.

Onos Grigaitės paroda „Eskizas politiniam
trileriui. Mūsų miške nieko naujo“

02 09 – 02 27

4.

Kadi Pajupuu ir Marilyn Piirsalu (Estija) paroda
„Hacked tradition“

03 01 – 03 19

5.

Dalios Mikonytės personalinė paroda
„Rankos ir kojos“

03 25 – 04 09

6.

Mildos Dainovskytės ir Eglės Ruibytės paroda
„Mother earth/Motina žemė“

04 12 – 04 30

7.

VDA Tekstilės katedros organizuota studentų
tekstilės dizaino paroda bendradarbiaujant su
UAB Vilkma Dizaino savaitės 2016 metu

05 03 – 05 14

8.

Dano Alekso personalinė paroda „Iš...ti langai“

05 17 – 05 28

„Artifex“
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9.

VDA Tekstilės katedros studentės Katažynos
Jancevič bakalauro studijų baigiamojo darbo
„Vizualaus atsakymo metodas“ gynimas ir paroda

05 31 – 06 04

10.

VDA Grafikos katedros magistrantės
Julijos Linkutės magistro baigiamojo darbo
„Apie abejones“ gynimas ir paroda

06 05 – 06 11

11.

Art Vilnius‘16. Dalyvės: VDA Kauno fakulteto
Tekstilės katedros dėstytoja doc. Monika
Žaltauskaitė-Grašienė ir VDA Tekstilės katedros
dėstytoja doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. Diplomas už geriausią instaliaciją „Kill For
Peace“ (Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė)

06 09 – 06 12

12.

„MENO CELĖS 2016“ programos dalis.
Pristatomi Tekstilės katedros baigiamieji darbai:
Polina Reznychenko, magistro baigiamasis darbas
„Hello Master! I am your Masterpiece“; Žymantė
Poškaitė, bakalauro studijų baigiamasis darbas
„Atsimainymas“; Raminta Beržanskytė, bakalauro
studijų baigiamasis darbas „Kultūrinės atminties
sergėtojai“

06 15 – 06 17

13.

Elvan Özkavruk Adanir (Turkija) ir Jovitos
Sakalauskaitės-Kurnaz (VDA alumnės) paroda
„Gyvenimo Ciklas: Rastis, Atgimti ir Išnykti“

06 21 – 07 09

14.

VDA Tekstilės katedros alumnės Diletos Deikės
personalinė paroda „KOBIETA i ŽYCIE“

07 12 – 07 30

15.

Julijaus Balčikonio ir Gretos Barbarskaitės paroda
„Mikrogentis“

08 27 – 09 02

16.

Monikos Drożyńskos (Lenkija) personalinė paroda
„Kwas“

09 06 – 09 24

17.

Thomo Bara (Tomo Baranausko, VDA kostiumo
katedros magistranto) paroda „Juoda“

09 30 – 10 15

18.

Karolinos Kunčinaitės personalinė paroda
„Danguje ir ant žemės“

10 18 – 11 12

19.

Vilniaus dailės akademijos doc. Danutės
Jonkaitytės ir prof. Eglės Gandos Bogdanienės
paroda „ŠMC kavinė 1997–2002. Pažaidėt,
mergaitės, ir gana“

11 15 – 12 03

20.

VDA alumnės Jelenos Škulienės tyrimas-paroda
„Simply Complicated“

12 09 – 12 23

21.

Eglės Ridikaitės. „Atėjai, pamatei, išėjai:
kultūringos grindys“

12 27 – 01 14

Tarptautinis projektas „Meno saitai“, Sanver
Ozguven, „Laikas ir žodžiai“ (Turkija)

01 01 – 01 31
02 – 03

Keramikos kūrybos centras
1.
2.

Eglės Petravičiūtės darbų paroda

3.

Roberto Rekečio paroda „Kūrimo scenarijai“

03 – 04

4.

Rūtos Šipalytės paroda „Virsmas“

04 – 05

5.

Keramikos srudentų praktikos darbų paroda

09 – 10
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Matthias Grotevet (Vokietija) paroda
„Medus ir žąsys“

11 – 12

1.

VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų
paroda „Jauna Kauno tapyba“

01 07 – 01 30

2.

VDA Kauno fakulteto stiklo studijų programos
retrospektyvinė paroda „37“

02 09 – 02 27

3.

VDA Skulptūros katedros studentų paroda
„Per plauką“

02 04 – 02 27

4.

Lenkijos plakato ir animacijos paroda
„ONCE UPON A TIME“

03 09 – 04 02

5.

Adomo Raudžio-Samogito ir Petro Aleksandravičiaus piešinių paroda „Mokytojas ir mokinys“

04 07 – 04 23

6.

Italijos skulptoriaus Massimo Ghiotti personalinė
paroda

04 12 – 04 30

7.

VDA doktorantų paroda „Atviros studijos 2016“

04 28 – 05 21

8.

Mildos Gailiūtės personalinė tapybos paroda
„Viena“

05 05 – 05 21

6.
„Titanikas“

9.

VDA absolventų paroda „Meno celės 2016“

06 17 – 07 09

10.

Jaunojo dizainerio prizo 2016 m. paroda

06 17 – 07 23

11.

Šiuolaikinės tapybos festivalio „Kartos XY.Z?”
paroda „Tikrovės aktualumas“

07 14 – 08 06

12.

Raimondo Gailiūno personalinė tapybos paroda
„Atminties sutramdymas“

09 06 – 10 01

13.

Moterų-menininkių paroda „Postidėja IV. Karas“

09 08 – 10 01

14.

Mykolo Saukos personalinė skulptūros paroda
„Pasijuntu stebimas kito“

10 03 – 10 22

15.

Algimanto Švėgždos piešinių konkurso paroda

10 03 – 10 29

16.

Eglės Grėbliauskaitės projekto „Naujos geros
‚Titaniko‘ grindys“ pristatymas „C30-37-XC3CI0,2-D16-S3“

10 24 – 10 29

17.

Monikos Furmanavičiūtės ir Jovitos Aukštakalnytės-Varkulevičienės doktarantūros gynimų parodos

11 03 – 11 19

18.

Sandros Stanionytės ir Romos Auškalnytės paroda
„Breath in. Breath out“

10 27 – 11 26

19.

Linos Jonikės personalinė tekstilės paroda
„Paslaptis“

12 01 – 12 31

20.

Gintaro Makarevičiaus personalinė tapybos
paroda „Pasidavimas“

11 24 – 12 17

21.

Eglės Ridikaitės personalinė tapybos paroda
„Kultūringos grindys“

12 12 – 01 21

1.

Telšių fakulteto Metalo plastikos studentų darbų
ekspozicija

Visus metus

2.

Pauliaus Daujoto skulptūros paroda
„Kiti kraustuliai“

01 – 07

Panemunės pilis
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3.

VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos
katedros studentų tapybos paroda „Sumegztoje
kvadratinėje vienumoje“

05 06 – 07 04

4.

Dovilės Dagienės fotografijų paroda „Lietuvos
kultūros veikėjų portretai“

05 09 – 07 06

5.

Grafikos katedros studentų vasaros praktikos
darbų paroda

07 04 – 10 17

6.

Kauno fakulteto tekstilės katedros studentų ir
Panemunės pilies apylinkių senųjų liaudies audėjų
tradicinės tekstilės paroda „Audimai. Šimtmetis“

07 06 – 09 16

7.

VDA VF Tapybos katedros studentų vasaros
praktikos darbų paroda „Kur vinukai“

09 16 – 11 16

8.

VDA VF Keramikos katedros studentų bakalaurų
ir magistrų kursinių bei vasaros praktikų darbai

12 13 - 03

1.

Vizualiųjų menų rezidencijų mainų ir parodų
projekto „Lipti nematomomis struktūromis.
Apie ritualines disciplinuojančias praktikas“
paroda požeminėje vandens saugykloje
Liepkalnio g., Vilniuje

04 29 – 05 15

2.

Vizualiųjų menų rezidencijų mainų ir parodų
projekto „Lipti nematomomis struktūromis.
Apie ritualines disciplinuojančias praktikas“
paroda naujoje NMK parodų salėje Nidoje

05 21 – 06 19

3.

Menininkų paroda „Hibridiniai peizažai“ NMK
parodų erdvėje

07 23 – 08 28

4.

Vizualiųjų menų rezidencijų mainų ir parodų projekto „Lipti nematomomis struktūromis. Apie
ritualines disciplinuojančias praktikas“ paroda
rezidencijų centre JO JO, Žeimių dvaro sodyboje

07 30 – 08 28

Jaunojo slovakų kūrėjo Stanislav Krajči paroda
„Satellite“

01 20 – 01 29

Nidos meno kolonija

„5 malūnai“
1.
2.

Šokio spektaklio „Rezonansas“ paroda

01 30 – 02 03

3.

Kaligrafijos paroda „Losing the grid“

02 10 – 02 26

4.

Jelenos Škulienos projektas BORING ART

03 10 – 03 19

5.

Destruction + Transformation (Kūrybinių
dirbtuvių su Mikkel Niemann sukurtų
performansų ir kitų meninių akcijų pristatymas)

03 25 – 04 01

6.

Personalinė Dovo Vyšniausko paroda
„Tarp daiktų“

04 11 – 04 30

7.

Gdansko ir Vilniaus dailės akademijų jungtinė
paroda „14 autoportretų“

05 02 – 05 07

8.

Grafikos bakalauro diplomantų paroda
„Reabilitacija“

05 11 – 05 30

9.

Tarptautinė meno mugė Art Vilnius su Beatriče
Mockevičiūte ir Gintautu Trimaku

06 09 – 06 12

10.

Personalinė Juozapo Švelnio paroda „Membrana“

06 17 – 07 01

269

11.

Juozapo Švelnio personalinė paroda
„paviršius // išversta“

07 08 – 07 22

12.

menininko iš Kinijos - Prof. Dr. XiaoFei Li
personalinė paroda

10 05 – 10 12

13.

Eglės Tamulytės-Shaltmiros kūrybinės dirbtuvės
PRAKTINĖ MAGIJA: SIGILIŲ KŪRIMAS ir
personalinė paroda

10 13

14.

Kūrybinių dirbtuvių, vykusių Nidos meno
kolonijoje su menininku Tetsuya Takizawa,
rezultatų paroda

10 16 – 10 21

15.

Tonda Kinoko. Chaos or Utopia42

10 27 – 11 10

16.

„Jūra stalčiuke“ VDA Monumentaliosios tapybos
ir scenografijos katedra

11 29 – 12 15

17.

Instaliacijų paroda „Placebo“

12 22 – 01 04

1.

Šiuolaikinės vengrų juvelyrikos paroda -ekspozicija
skirta Dizaino savaitei „Shapes of Hungary“

05 04 – 05 30

2.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto baldų
dizaino studijos studentų darbų ekspozicija, skirta
Dizaino savaitei „Dizaino objektai“

05 04 – 05 16

3.

Metalo meno ir juvelyrikos studijos studentų
darbų ekspozicija, skirta Dizaino savaitei

05 04 – 05 16

4.

„Lietuviško plakato paroda“

05 10 – 05 27

5.

Nacionalinio konkurso prizininkų darbų
ekspozicija „Geras dizainas 2016“

05 18 – 05 28

6.

Mados dizaino paroda ir trumpametražių mados
filmų peržiūros „IKRA MADA - Tavo mieste“

06 25 – 07 12

7.

Tarptautinė šiuolaikinės iliustracijos paroda „{im}
proper illustration“

07 13 – 07 30

8.

Raimondos Sereikaitės ir VDA TF Taikomosios
skulptūros programos studentų darbų paroda
„Jauna Skulptūra“

08 05 – 08 30

9.

Akademinis kaligrafų dialogas „Mokytojas ir
mokiniai“

09 09 – 09 30

10.

Edukacinis prof. Romualdo Inčirausko projektasparoda „Kaip tai padaryta?“

09 29 – 10 29

11.

Retrospektyvinė VDA Telšių fakulteto paroda
„Pradžia“

10 03 – 10 29

12.

Kamerinė Petro Liukpetrio tapybos darbų paroda

10 03 – 10 29

13.

Lietuvos stiklo menininkų darbų paroda „Lūkesčių
11 04 – 11 29
procesai“

VDA Telšių galerija

14.

„Žemaitija istoriniuose Europos žemėlapiuose“

12 06 – 01 06

15.

Eglės Čėjauskaitės - Gintalės juvelyrikos paroda
„Balsai ir daiktai“

12 09 – 01 31
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17 lentelė
VDA tyrėjų publikacijos 2012–2016 m.
Publikacijos tipas

2012

2013

2014

2015

2016

Mokslo monografijos, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo darbai

12

9

15

15

12

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

57

50

50

49

62

Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės
recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu
aparatu mokslo, kultūros ir profesiniuose
periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
leidiniuose

20

22

29

25

17

Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti
vertimai, moksliniai žodynai, žinynai,
enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų
mokyklų vadovėliai.

0

6

15

1

5

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai

86

46

54

44

22

Iš viso

175

133

163

134

118
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18 lentelė
VDA leidyklos 2016 m. leidiniai
Autorius

Leidinio tipas

ISBN

Tiražas

Sudarytojos:
Gintautė Žemaitytė, Kūnas: ne laiku ir be vietos
Aušra Trakšelytė,
/ Acta 80–81
Lina Michelkevičė

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
ISBN 978-609-447-221-3

300

Pasaulietinių pastatų sienų
tapyba: aktualios
restauravimo teorijos,
metodikos ir problemos /
Acta 82

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
ISBN 978-609-447-222-0

300

Albumas

ISBN 978-609-447-189-6

300

Sudarytoja
Dalia Klajumienė

Leidinio pavadinimas

Raimonda Bitinaitė- Vytautas Palaima.
Širvinskienė
Realybės horizontai
Adomas Butrimas

Biržulis. Medžiotojai, žvejai
ir senieji žemdirbiai X–II
tūkstantmetyje pr. Kr. [T.]
2. Gintaras

Monografija

ISBN 978-609-447-228-2

400

Dalia Klajumienė

Vilniaus gyvenamųjų namų
interjerų dekoro elementai:
nuo klasicizmo iki moderno

Monografija

ISBN 978-609-447-198-8

500

Monografija

ISBN 978-609-447-204-6

500

Camera obscura: Lietuvos
Margarita Matulytė,
fotografijos istorija
Agnė Narušytė
1839–1945
Vytautas
Michelkevičius

MENINIO TYRIMO
SUVESTÌ. Žinojimo
kontūrais

Monografija

ISBN 978-609-447-229-9

450

Skaidrė Urbonienė

Religinė liaudies skulptūra
Lietuvoje XIX a.–XX a.
I pusėje

Monografija

ISBN 978-609-447-184-1

1000

Monografija

ISBN 978-609-954-646-9

Sudarė Jolita
Liškevičienė

Andriejus Mlodzianovskis.
Palaimintojo kankinio
Juozapato, Polocko
arkivyskupo, gyvenimo
ir mirties simboliniai
atvaizdai: šaltinis, vertimas
ir studija

Šaltinių
publikacija

ISBN 978-609-447-155-1

500

Parengė Reda
Griškaitė

Stanislovas Moravskis.
Broliai bajorai. Atsiskyrėlio
gavenda

Šaltinių
publikacija

ISBN 978-9955-854-40-1
(bendras),
ISBN 978-609-447-196-4
(II tomas)

500

Ieva Burbaitė

Lietuvos moterų dailininkių
draugijos (1938–1940)
veikla ir jos kontekstai

Disertacija

ISBN 978-609-447-202-2

50

Tomas S. Butkus,
Klaipėdos urbanistinė raida
Vasilijus Safronovas,
1945–1990
Vaidas Petrulis
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Autorius

Leidinio pavadinimas

Leidinio tipas

ISBN

Tiražas

Monika
Furmanavičiūtė

Naujojo realizmo
tendencijos Lietuvos
jaunosios kartos tapyboje

Disertacija

ISBN 978-609-447-223-7

50

Algirdas Gataveckas

Menininko ir vaizduojamojo subjekto ryšys
kūrybiniame procese:
meninio projekto Poveikis
atvejis

Disertacija

ISBN 978-609-447-224-4

50

Deima Katinaitė

Spalvos fenomeno samprata
bauhauzo mokyklos
estetikoje ir meno
praktikoje

Disertacija

ISBN 978-609-447-231-2

50

Ignas Lukauskas

Dekonstruojami plyšiai
miesto struktūroje

Disertacija

ISBN 978-609-447-203-9

50

Jurgita
Pačkauskienė

Metaliniai antkapiniai
kryžiai: reiškinys–dirbinys–
paminklas

Disertacija

ISBN 978-609-447-227-5

50

Ūla Tornau

Oficialieji ir kasdieniai
sovietinio Vilniaus erdvės
naratyvai: Lukiškių mokslo
kvartalas

Disertacija

ISBN 978-609-447-226-8

50

Indrė Užuotaitė

Veidrodis XVII a.–XX a.
pradžios Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis

Disertacija

ISBN 978-609-447-219-0

50

Jovita
Varkulevičienė

Kūrybinis procesas dailės
terapijos taikymo aplinkoje

Disertacija

ISBN 978-609-447-220-6

50

Teksto autorė
Jurgita Ludavičienė

Petras Gintalas: medalio
žmogus

Albumas

ISBN 978-609-447-230-5

300

Sudarytojai:
Algimantas
Mačiulis, Vytautas
Jurgis Dičius

Lietuvos architektai
(antrasis leidimas)

Enciklopedinis
žinynas

ISBN 978-609-447-212-1

Sudarytoja Eglė
Ganda Bogdanienė

Absoliuti tekstilė:
nuo ištakų iki XXI a.

Straipsnių
rinkinys

ISBN 978-609-447-200-8

300

Sudarytoja
Remigija Vaitkutė

31-oji Lietuvos medalio
kūrėjų stovykla „Telšiai –
Lietuvos kultūros sostinė
2016“

Katalogas

ISBN 978-609-447-201-5

150

Sudarytojas Jurij
Dobriakov

Meno celės 2016

Katalogas

ISSN 1822-7716

300

Artūras Raila

Libretas Mærskui
Mc-Kinney Mølleriui.
Sinopsis

Katalogas

ISBN 978-609-447-205-3

200

Sudarytojas Vidas
Poškus

Adomas Samogitas

Katalogas

ISBN 978-609-447-208-4

200
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Autorius

Leidinio pavadinimas

Leidinio tipas

ISBN

Tiražas

Sudarytojai:
Jūras Balkevičius,
Dalia Rudokienė

VDA Architektūros
katedros absolventai 2016

Katalogas

ISBN 978-609-447-211-4

150

Sudarytojai:
Rita Bacevičienė ir
Erik von Knorre

Vilniaus dailės akademijos
sudentai Ofenbache prie
Maino

Katalogas

ISBN 978-609-447-210-7

300

Jaunojo dizainerio prizas
2016

Katalogas

ISBN 978-609-447-215-2

1200

Sudarytoja
Jurga Bakaitė

ReJuvenate European
Design

Katalogas

ISBN 978-609-447-218-3

800

Sudarytojos:
Miglė Pužaitė,
Lina Itagaki,
Milda Urbšytė

Mundane art 2015

Katalogas

ISBN 978-609-447-164-3

150

Felix Ackermann,
Mapping Vilnius.
Benjamin Cope &
Transitions of Post-socialist
Miodrag Kuč (Eds.) Urban Spaces

Straipsnių
rinkinys

ISBN 978-609-447-216-9

360

Felix Ackermann,
Benjamin Cope &
Siarhei Liubimau
(Eds.)

Mapping Visaginas. Sources
of Urbanity in a Former
Mono-functional Town

Straipsnių
rinkinys

ISBN 978-609-447-217-6

360

Sudarytojas
ir teksto autorius
Viktoras Liutkus

Penketas. Tapybos
anatomija

Monografija

ISBN978-609-95888-0-3

500

Petras Zulonas

Iš mano gyvenimo knygos /
Kupiškėnų enciklopedija /
15

Atsiminimai

ISBN 978-609-447-213-8

100

Sudarytojas
Marius Iršėnas

Panemunės pilis: įdomusis
paveldas

Vadovas

ISBN 978-609447-232-9

200

Sudarytoja
Daura Giedraitienė

1830–1831 m. sukilimas.
Gen. Antanas Gedgaudas

Straipsnių
rinkinys

ISBN 978-609-447-225-1

300

Sudarytojos:
Rasa Butvilaitė,
Edita PovilaitytėLeliugienė

(At)koduota istorija
architektūroje

Konferencijos
tezės

ISBN -78-609-447-209-1

200

Sudarytojas
Česlovas Lukenskas

Piešinys šių dienų
vaizdinėje kultūroje
ir menų edukacijoje

Konferencijos
tezės

274
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19 lentelė
VDA leidyklos 2016 m. vykdyti projektai
Lietuvos kultūros taryba
Projekto pavadinimas

Sutarties Nr.

Suma, Eur

Algimantas Jonas Švėgžda (1941–1996). I knygos leidyba

S/DAI-31(6.13)/2016

15000,00

Animacija: nuo idėjos iki ekrano

S/KIN-21(6.24)/2016

2500,00

Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX–XX a. I pusėje

S/KP-11(6.41)/2016

4100,00

Petras Gintalas: medalio žmogus

S/DAI-25(6.13)/2016

4000,00

Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste

S/DAI-26(6.13)/2016

2500,00

Vytautas Palaima: realybės horizontai

S/DAI-24(6.13)/2016

4000,00

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Panemunės pilis: įdomusis paveldas

PL-01

4000,00

Acta Academiae Artium Vilnensis

LIP-070/2016

18446,00

Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas
ir simbolika

MIP-036/2015

30590,00

Prof. G. Daunoravičienės monografija „Lietuvių muzikos
modernistinės tapatybės žvalgymas“

Lietuvos muzikos
ir teatro akademija
L-11

680,00

Katalogas „Seserų Glemžaičių tradicinių drabužių
ir jų priedų rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje“

Kupiškio etnografijos
muziejus Nr. 22

6450,00

„Žemaitijos priešistorė – interaktyvios sklaidos ir spaudos
ženkluose

Žemaičių muziejus
„Alka“ ŪS-275

1380,00

Lietuvos mokslo taryba

Kitų institucijų finansuoti projektai

275
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VDA bibliotekos išlaidos (visos lėšos)
informacijos ištekliams ir automatizacijai
Išlaidos
Tradiciniams informacijos
ištekliams (knygoms)

Vilnius
9 366,00

Klaipėda
1 411,92

Kaunas
3 546,20

Telšiai

Viso (Eur)

3 413,00

17 737,12

Periodikos prenumeratai

5 335,00

1 479,14

757,71

1 175,10

8 746,95

Elektroniniams
informacijos ištekliams

-

-

-

-

6 032,00

Automatizacijai:
kompiuterinei programinei
įrangai, jos palaikymui ir kt.

212,00

-

-

-

212,00

Iš viso:

14 913,00

2 891,06

4 303,91

4 588,10

32 728,07

21 lentelė
VDA padalinių, projektų ir kt. lėšos skirtos dokumentų įsigijimui
VDA padalinių, vykdomų projektų, fizinių juridinių asmenų paramos
lėšos skirtos informacijos ištekliams įsigyti

Skirta lėšų (Eur)

Prorektoriaus mokslui fondas

1 500,00

Klaipėdos fakulteto nuosavos lėšos

648,92

VDA leidyklos privalomi leidiniai

4 021,81

Fizinių, juridinių asmenų parama

6 043,36

Leidiniai gauti mainais/nemokami iš kitų institucijų

239,04

Viso:

12 453,13
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VDA bibliotekos dokumentų įsigijimo pokytis 2011–2016 m
Dokumentai (vnt.)

Nauji pavadinimai

Naujai prenumeruotos
el. duomenų bazės

2011

2 919

1 752

1 (Taylor and Francis

2012

5 210 (2 804 Oslo
dovana)

3 058

Metai

2013

3 374

2 691

2014

3 874

1 581

1 (VGTU el. knygos)

2015

3 603

1 597

2 (Naxos Muzic Library; Credo Online
Reference Service)

2016

2 610

1 331

1 (Art and Architecture Complete)

23 lentelė
Bibliotekos vartotojų aptarnavimo rodikliai 2010–2016 m.

Lankytojai (viso)
Lankytojai studentai
Leidinių išdavimas
atviruose fonduose
Leidinių išdavimas
į namus
Leidinių išdavimas
(viso)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

34 203

38 959

38 414

32 082

31 771

39 438

35 516

31 460

36 257

35 544

29 188

28 906

36 454

31 174

51 013

56 012

67 047

46 808

53 866

67 906

62 013

12 574

14 671

15 734

15 143

15 964

15 058

15 760

63 587

70 683

82781

61 951

69 830

82 964

77 773

277

Eil.
Nr.
Padalinys

1
Dailėtyros institutas

2
Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas

3
Kauno fakulteto
mokslininkai

Iš viso:

278
3

3
3

3
4,5
6

0,5
1

5
7

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas (et.)

Mokslo darbuotojas

Mokslo darbuotojas (et.)

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Vyresnysis mokslo darbuotojas (et.)

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (et.)

24 lentelė

VDA mokslo darbuotojai

1,25
3
1
1

0,5
1
1,5
2

1,75
4
2,5
3

25 lentelė

Kiti darb. (et.)

Kiti darb.

2,25

3

1,25

2

1,00

1

0,35

2

0,50

1

0,50

1

1,75

2

1,00

1

4,50

7

4,00

10

1,75

3

Dailės edukac.
centras

Asist.

1

6

Asist.et.

0,50

Lekt.
5

Lekt.et.
3,75

Doc.
1

Doc. et.
0,50

Prof.

1

4,50

Kalbų mokymo
centras
UNESCO kult.
vad. ir kult.
polit.

1,00

Prof.et.
Dailės ist.
ir teor. k.

Spec. prakt. stud. mok.

Katedra,
padalinys

Spec. prakt. stud. mok. et.

Pedagogų ir katedras aptarnaujančio personalo etatai
2016-12-31

Architektūros k.

2,75

3

5,50

6

5,75

7

Dizaino k.

2,00

2

5,50

6

1,75

3

Interjero
dizaino k.

2,25

4

6,25

7

3,50

7

2,00

2

Grafinio
dizaino k.

1,50

2

1,00

1

1,75

4

1,00

1

Kostiumo
dizaino k.

3,00

3

1,00

1

2,00

4

1,00

1

Tapybos k.

3,25

4

3,25

4

2,00

7

1,00

2

Skulptūros k.

3,00

3

1,75

3

1,00

2

1,00

1

Grafikos k.

2,00

2

2,30

3

3,00

4

1,00

1

Monumentaliosios tapybos ir
scenografijos k.

0,75

1

5,00

6

2,75

8

1,00

1

Fotografijos ir
medijos meno k.

3,00

3

3,00

4

5,50

7

2,00

2

Piešimo k.

1,50

2

4,70

6

2,10

3

1,00

1

Tekstilės k.

0,80

2

3,05

6

1,50

5

0,75

1

Keramikos k.

1,50

3

1,50

3

0,75

2

1,50

2

Paminklotvarkos
k.

0,50

1

2,25

4

1,75

7

0,30

1

0,50

1
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Kiti darb. (et.)

Kiti darb.

Spec. prakt. stud. mok.

Spec. prakt. stud. mok. et.

3,90

16

1,00

3

57,65

82

51,65

110

0,00

0

21,30

28

3

3,00

5

2,00

5

0,00

0

2,00

2

4

1,50

3

2,50

4

0,50

1

1,50

3

1,80

3

2,50

3

2,30

4

2,00

3

Tekstilės k.

0,70

1

2,50

5

0,25

1

1,00

1

1,00

1

Vizualaus
meno k.

3,40

5

2,60

8

2,60

5

1,00

1

3,00

3

Stiklo ir
keramikos k.

1,10

2

2,10

3

0,50

3

1,50

2

1,50

2

Humanitarinių
mokslų k.

0,00

0

2,30

4

3,60

7

1,00

1

Iš viso: Kaune

13,00

18

16,50

31

13,75

29

Dizaino k.

1,20

4

1,80

4

1,00

Metalo
plastikos k.

1,70

3

3,40

4

1,80

Klaipėdos
fakultetas

2,20

4

4,00

Iš viso: Vilniuje,
Klaipėdoje

36,25

48

Architektūros k.

2,00

Dizaino k.

4,00

Grafikos k.

Asist.

9

Sporto centras

Asist.et.

Lekt.

2

Doc.

1,00

Doc. et.

6

Prof.

3,15

Prof.et.

Lekt.et.

Katedra,
padalinys

0,50

1

Kaunas

0,50

1

3,50

4

12,00

15

4

2,00

2

0,75

2

2,30

7

2,00

2

2,00

2

3

1,90

5

Telšiai

Dailės pagrindų
ir teorijos k.
Iš viso:Telšiuose

2,90

7

7,00

11

5,20

16

0,00

0,00

4,00

4

2,75

4

Iš viso: Vilnius,
Klaipėda, Telšiai,
Kaunas

52,15

73

81,15

124

70,60

155

0,50

1,00

8,00

9

36,05

47
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1

Rektorius

2

Prorektorius

3
4

Iš viso darb.

Iš viso et.

darb.

Telšiai et.

darb.

Kaunas et.

darb.

Klaipėda et.

Eil.
Nr.

darb.

Vilnius et.

Administracijos ir pagalbinio personalo etatai

1

1

1

1

2,75

4

2,75

4

Dekanas/Prodekanas

2

2

Buhalterija

11

8

5

Administracijos
tarnyba (t. t. vieš. pirk,
audito sk., komun. sk.,
archyvas)

9,5

10

6

Studijų tarnyba,
studijų kokybės c.,
kultūros c.

6,75

8

7

Tarptautinių ryšių sk.,
ITC

4,25

5

8

Mokslo sk.

1,5

2

9

Leidykla ir spaustuvė

10,75

13

0,25

1

1

1

1,5

2

1

1

4,75

6

11

8

3,25

4

2

3

14,75

17

2,5

3

1,5

2

11,75

14

1,5

2

5,75

7

1,5

2

0,5

1

11,25

14

10

Muziejus

5,25

6

5,25

6

11

Galerijos

9

10

1

1

10

11

12

Projektų sk., DIC

6

6

2,25

4

8,25

10

13

Meno ir dizaino
laboratorija

20

28

20

28

14

Nidos meno kolonija

6

7

6

7

15

Biblioteka

9

10

1

1

1,75

2

1

1

12,75

14

16

Ūkio tarnyba (ekspl.,
transporto ir kt.)

21,75

21

0,5

1

8,5

8

2,5

3

33,25

33

4,2

7

13,5

15

1,5

2

17

Valgykla

7,5

7

18

Valytojos ir sargai

34,8

38

19

Panemunės pilis,
Mizarų prakt. ir poil.
bazė (t.t. kiemsargiai)

10,25

10

20

Bendrabutis budėtojai
ir valytojos)

10,85

11

2

21

Doktorantūros sk.

22

Atviroji dailės, dizaino
ir architektūros
mokykla

23

Iš viso:

7,5

7

54

62

10,25

10

14,85

15

2

2

2

2,2

5

2,2

5

194,1

214

250,8

283

4

6,95

11

33

33

16,75

4

21

281

27 lentelė
Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuoti projektai (2012–2016 m.
Nr.

Projekto pavadinimas

Bendra projekto suma
2012–2016 m

VDA dalis
projekte

1

Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus
dailės akademijoje,
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-010

281.359,13

281.359,13

2

VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros
I pakopos studijų programų atnaujinimas,
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-116

250.049,82

250.049,82

3

Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos
darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms,
EEE-LT06-KM-01-K-01-067

426.291,95

4

VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto
I pakopos studijų programų atnaujinimas,
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-121

245.158,09

245.158,09

5

Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos
kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms,
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007

634.370,10

241.605,65

6

Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų
kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų
ir dizaino srityje,
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006

387.172,14

174.746,29

7

Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas
tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų
rengimo programų vykdymui,
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014

1.448.100,09

1.448.100,09

8

Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos
gerinimas,
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004

227.302,76

9

Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų
ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos
technologinės ir informacinės infrastruktūros
kūrimas ir atnaujinimas,
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004

2.656.633,88

658.905,86

10

Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo
reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su
šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija,
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-024

1.896.892,26

1.896.892,26

11

VDA inovacijų ir dizaino centras,
VP3-2.2-ŠMM-02-V-01-001

5.349.162,06

183.102.44

12

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas
ir veiklos stiprinimas,
EEE-LT06-KM-01-K-01-068

441.622,36

19. 314,55

282

290.115,99

227.302,76

Nr.

Projekto pavadinimas

Bendra projekto suma
2012–2016 m

VDA dalis
projekte

13

Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai
ir parodos,
EEE-LT07-KK-01-K-01-036

153.719,38

41.390,34

14

Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų,
pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir
šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

242.349,39

184.440,25

15

Vilniaus dailės akademijos pastato, esančio
Malūnų g. 5 Vilniuje modernizavimas,
KKSP-2012/1.1.1/12

63.849,79

63.849,79

Bendra suma:

6.206333,31

28 lentelė
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuoti projektai
2016 m.

Nr.

Projekto pavadinimas

Bendra projekto
suma/VDA dalis

Projekto
suma per
2016 m.

1

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir
veiklos stiprinimas,
EEE-LT06-KM-01-K-01-068

441.622,36

19 314,55

2

Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų,
pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir
šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

242.349,39

184 440,25

3

Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos
darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms,
EEE-LT06-KM-01-K-01-067

426.291,95

4

Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai
ir parodos,
EEE-LT07-KK-01-K-01-036

153.719,38

69 362,83

Bendra suma:

1.263 983,08

563.233,62

290 115,99

283
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Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuoti VDA kultūros
ir meno projektai 2016 m.

Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
suma per
2016 m.

1

Airtime“– Lietuvos paviljonas Milano trienalėje 2016

60.000,00

2

Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės,
paroda „Apleistų kultūrinių erdvių atvėrimas visuomenei“

3360,00

3

Petras Gintalas: medalio žmogus

4000,00

4

Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste

2500,00

5

Vytautas Palaima: realybės horizontai

4000,00

6

Dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda (1941–1996). I ir II knygų leidyba

15.000,00

7

Anykščių miesto gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų ir įrangos kūrybinės
dirbtuvės

1050,00

8

V popierinių idėjų paroda „Popieriukas“

2200,00

9

Tradicinio audimo mokymai Panemunės pilyje

4500,00

10

Animacija: nuo idėjos iki ekrano

2500,00

11

Artūro Railos medijų instaliacijos „Libretas Maersk Mckinley Moller.
Sinopsis“ eksponavimas Nacionalinėje dailės galerijoje

21.000,00

12

REJuvenate European Design

11.000,00

13

1830-1831 metų sukilimas. Antanas Gelgaudas

5100,00

14

Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „(At)koduota istorija
architektūroje“, konferencijos tezių leidyba

3800,00

15

Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje

4100,00

16

Solidworks WORLD 2016

10.000,00

17

Tarptautinė paroda „Hibridiniai peizažai“ Nidos meno kolonijoje

5000,00

18

Kuruotų rezidencijų programa Nidos meno kolonijoje 2016-2017

19.178,30

19

Tu negali – menas gali

4500,00

20

Meninis tyrimas Lietuvoje: tarp mokslo, edukacijos ir menininkų
praktikų

4950,00

IŠ VISO
2016
METAIS

284

187 738,30

30 lentelė
Lietuvos mokslo tarybos lėšomis finansuoti
VDA mokslo projektai 2016 m.

Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
suma per
2016 m.

1

Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus:
Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė

2150,00

2

„Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio
patirtys Lietuvos mene“

2009,00

3

„Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose.
Vaizdai, žodžiai, vertimai“

7863,00

4

„Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos
ir emblemos“

12 135,00

5

„Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas,
publikavimas“

12 506,00

6

„Šv.Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
restauravimas ir tyrimai“

23 346,00

7

Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika

30 590,00

8

Acta Academiae Artium Vilnensis 2016

18 446,00

9

Scientific modern analysis of research topic: Values and valuation as
keyfactor sinprotection

18 831,00

10

Doktorantūros studijų plėtra

74 872,14

IŠ VISO
2016
METAIS

202 748,14
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VDA finansavimas pajamos ir įplaukos 2012-2016 m.
VDA finansavimas 2012-2016 m.

6000

7630,0

8459,3

9892,9
8015,1

7303,8

7462,1

5997,3

8000

7434,6

10 000

8751,8

9248,1

12 000

2012

2015

58,7
745,4
25,2

21,9

39,0

1817,0

2014

Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos sąj., užsienio valstybių, tarptaut. organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš viso

286

47,3

1393,0

2013

7,7

50,8

5,1

1395,5
39,7

2,0

2000
Tūkst. EUR

1730,1

4000

2016

Nuosavos lėšos
1400

1367,1

1344,1

1350
1260,4

1300
1220,9
1250

1142,5
1200
1150
1100
2012

2013

2014

2015

2016

VDA biudžeto sandara

1508,6
tūkst. Eur

1142,5
tūkst. Eur

6950,7
tūkst. Eur

Nuosavos lėšos 1142,5 tūkst. Eur
Biudžetinės lėšos 6950,7 Eur
Kitos lėšos (projektai) 1508,6 Eur
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32 lentelė

Turto padid

Balansinė vertė

Balansinė vertė

Balansinė vertė

Balansinė vertė

Balansinė vertė

Balansinė vertė

VDA Investicijos ir ilgalaikis turtas 2011-2016 m (tūkst.Eur)

7,66

23

14,78

4,1

1,6

-2,5

Žemė

1037,13

598,93

600,09

556,5

480,1

443,4

-36,7

3

Ilgalaikis
materialisis
turtas

18346,88

19063,93

22351,98

23032,04

23051,04

23879,5

828,5

3.1

Pastatai

18336,21

19034,64

22324,67

23006,39

23027,05

23857,2

830,1

3.1.1

Gyvenamieji
pastatai

322,82

318,43

314,05

309,67

305,29

503,1

197,8

3.1.2

Negyvenamieji
pastatai

12725,51

12545,28

11930,11

11774,23

11618,35

12159,4

541,0

3.1.3

Kultūros
paveldo
statiniai

5287,88

6170,93

10080,51

10922,49

11103,41

11194,7

91,3

3.2

Statiniai

10,67

29,29

27,31

25,65

23,99

22,3

-1,7

3

Pastatų
esminio
pagerinimo
darbai

1472,46

2199,81

4

Mašinos,
įranginiai ir
transportas

787,16

946,93

906,33

829,97

946,81

870,0

-76,8

4.1

Kitos
mašinos
ir įrenginiai

697,03

874,58

851,76

793,18

923,7

857,4

-66,3

Transporto
priemonės

90,13

72,35

54,57

36,79

23,11

12,6

-10,5

288

4,1

1,6

(sumaž)

1,16

2

14,78

2016-12-31

Programinė
įranga

23

2015-12-31

1.1

7,66

2014-12-31

Nemateriali1,16
sis turtas

2013-12-31

1

2012-12-31

Turto
grupės

2011-12-31

Eil.
Nr.

-2,5

Baldai ir
biuro įranga

743,39

587,1

493,13

351,85

225,15

185,3

-39,9

5.1

Baldai

545,99

438,39

323,44

190,00

96,17

72,0

-24,2

5.2

Kompiuterinė įranga

118,06

97,94

120,54

120,31

99,76

66,3

-33,4

5.3

Biuro įranga

79,34

50,77

49,15

41,54

29,22

47,0

17,7

6

Kitas
ilgalaikis
materialusis
turtas

140,27

195,78

241,94

271,96

393,3

415,7

22,4

6.1

Bibliotekos
fondas

140,27

194,95

239,09

270,03

295,5

318,4

22,9

6.2

Kitas
ilgalaikis
materialusis
turtas

0,83

2,85

1,93

97,8

97,3

-0,5

7

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
mokėjimai

43,8

36,5

524,1

1727,1

1728,8

1,7

8

Finansinis
turtas

44,8

32,8

17,4

40,8

23,4

VISO

24307,85

23643,94

24652,97

25614,0

26845

27565,1

720,1

5

1734,6
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33 lentelė
VDA valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal išlaidų
straipsnius 2011 -2016 m.m. (Tūkst.Eur.)
Gauti ir panaudoti asignavimai
Išlaidų straipsnių
pavadinimas

Ekonominės klasifikacijos
kodas

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas,
garantinis fondas

2.1-2.8

4 385,8

4 460,9

4 643,6

5 029,1

5 367,3

5 418,7

Darbo užmokestis
pinigais

2.1.1.1.1.1

3 348,3

3 400,6

3 539,7

3 833,7

4 091,6

4 130,4

Socialinio draudimo
įmokos

2.1.2.1.1.1

1 037,5

1 053,5

1 096,8

1 187,7

1 267,6

1 279,7

Įmokos į garantinį
fondą

2.8.1.1.1.2

6,8

7,1

7,7

8,1

8,6

Prekių ir paslaugų
naudojimas

2.2-2.7

856,3

841,7

1 028,3

1 102,1

1 113,8

983,7

Ryšių paslaugos

2.2.1.1.1.5

28,6

27,4

29,0

26,3

23,7

26,1

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6

38,6

42,5

39,3

41,7

37,7

35,8

Spausdiniai

8,8

13,9

13,9

23,4

26,1

24,7

2.2.1.1.1.8

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10

138,4

75,5

69,3

108,1

192,4

102,2

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11

39,8

19,2

25,0

30,2

27,4

23,9

Ilg.mater.turto
einamasis remontas

2.2.1.1.1.15

45,4

93,0

203,9

129,3

185,0

173,9

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

0,3

1,2

1,2

2,4

0,6

7,7

Komunalinės
paslaugos

2.2.1.1.1.20

318,6

411,7

446,2

512,9

380,6

344,0

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30

226,3

151,6

193,9

219,6

232,1

237,3

Pašalpos

2.7.1.1.1.1

11,5

5,7

6,6

8,2

8,2

8,1

Viso:

x

5 242,1

5 302,6

5 671,9

6 131,2

6 481,1

6 402,4

Stipendijos

2.8.1.1.1.1

262,7

224,7

214,9

225,6

248,7

268,3

Išviso:

x

5 504,8

5 527,3

5 886,8

6 356,8

6 729,8

6 670,7

Ilgalaikio materialiojo
turto kūrimas ir
įsigijimas

3.1.1

133,2

159,3

280,0

6 889,1

6 950,7

Išviso:

290

5 638,0

5 527,3

5 886,8

6 356,8

34 lentelė
VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis 2012 -2016 m.
(Tūkst.Eur.)
Pajamos pagal veiklos rūšis

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Pajamos iš paslaugų suteikimo

1 169,2

1 336,9

1 295,0

1 213,9

1 075,0

Pajamos už mokslą

760,7

802,9

777,2

581,8

476,9

Pajamos už teikiamas paslaugas VDA
atvirosios dailės, dizaino ir architektūros
mokyklos

74,5

71,2

71,2

61,6

61,5

Pajamos iš stojamųjų egzaminų

18,6

18,2

18,5

16,5

17,5

Pajamos už maitinimą valgykloje

96,5

109,0

109,6

106,4

119,9

Pajamos už gyvenimą bendrabutyje

79,2

86,9

89,5

85,0

99,1

Pajamos už svečių apgyvendinimą viešbutyje

19,2

19,8

19,9

12,2

11,9

Pajamos iš Nidos meno kolonijos teikiamų
paslaugų

57,3

67,7

54,6

62,0

113,8

21,5

26,4

28,0

36,0

Pajamos iš Panemunės pilies teikiamų
paslaugų
Pajamos iš Panemunės pilies nuomos
Pajamos iš Leidyklos teikiamų paslaugų

0,0

6,8

11,6

16,8

3,3

27,7

16,0

44,6

7,7

9,2

13,6

12,4

14,2

59,9

102,8

91,7

191,8

99,7

Pajamos iš Spaudos centro paslaugų
Kitos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo

51,7

30,2

49,1

46,5

67,5

Pajamos iš Leidyklos už leidinių pardavimą

45,1

30,2

38,8

40,7

55,2

Pajamos už parduotas atsargas

6,6

10,3

5,8

12,3

Viso:

1 220,9

1 344,1

1 260,4

1 142,5

1 367,1

1220,9

1367,1

1344,1

1260,4

1142,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vilniaus dailės akademijos Panemunes pilies praktikų
bazės apgyvendinimas 2016 m.
Vytėnų g 41, Pilies 1 km., Jurbarko rajonas
Mokamos
nakvynės
kaina

Suma

10 €

210 €

1

10 €

10 €

22

5€

110 €

2

18

10 € - 8 €

162 €

2

1

2

10 €

20 €

VDA studentai

22

30

660

09 - 10

Viešbučio svečiai

6

1

6

10 €

60 €

09 – 19 - 25

VDA choras

22

6

132

10 – 07 - 09

VDA projektas.
M. Salynas

17

2

34

11 – 02

Irakli Koiava (Daura)

1

1

1

11 - 17

Vietos gyventojai
(laidotuvės)

4

1

4

5€

20 €

Iš viso:

177 žm.

76

1282

Data

Užsakovai

Žmonių
skaičius

Naktų
skaičius

Nakvynių
skaičius

16 – 04 - 23

Mugės dalyviai

2

1

2

05 - 06

Projekto dalyviai

3

1

3

06 - 08

Technologijų mokytojai.
Respublikinis seminaras

21

1

21

06 – 13 - 26

VDA studentai

15

13

195

06 – 14 - 16

VDA studentai
architektai

9

3

27

06 – 17 - 18

Projekto (Gelgaudo)
dalyviai

5

2

10

06-28 -07-07

VDA studentai

16

9

144

07 - 22

Vietos gyventojo svečias

1

1

07 -23

VDA darbuotojo svečiai

22

1

08 – 14 - 15

Dailės mokytojai

9

08 - 14

Dailės mokytojai

08-17 - 09-16

292

592 €

36 lentelė
Darbuotojų ir studentų skatinimas ir rėmimas 2014 –2016 metais

Eil.
Nr.

Skatinimo ir rėmimo pavadinimas

2014 m. (Lt)

2015 m.
(Eurų)

1

Materialinės pašalpos

3560, tame tarpe
iš katedrų lėšų: 1500

270

2

Vienkartinis priedas jubiliejaus proga po 320 Lt
(2015, 2016 m. – po 100 eurų)

9880

3

Gėlės

4

Kalėdinė eglutė

5
6

2016 m.
(Eurų)
960

4050

2600

990

275

127

2620

744

725

Laidojimo pašalpos

19736

6185

4675

Vainikai

1170

166

155

Iš viso:

37956

11690

9242
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