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PRATARMĖ
Kasmetinėje Vilniaus dailės akademijos veiklos ataskaitoje dokumentuotos mūsų veiklos, kuriomis pateisiname visuomenės lūkesčius kaip
unikali universitetinė aukštojo mokslo institucija. Turime neįprastą
Lietuvos aukštosioms universitetinėms mokykloms geografinių fakultetų struktūrą, kuri rodo savivaldos teisę ir jos sąlygotas prievoles, meno
kompetencijų sklaidą regionuose, taip pat autonomiškus studijų padalinius, kurie organizuoja kokybišką studijų programų vykdymą, plačiai
realizuotą studentų teisę pasirinkti reikalingus dalykus.
Jau du šimtai dvidešimt antruosius savo būties metus Vilniaus dailės
akademija padeda gabiausiems jaunuoliams eiti savarankiškos kūrybos
keliu, nepriklausomai deklaruoti savo vertybines ir pasaulėjautos
nuostatas. Šiandien Akademija tapo multidisciplininiu, multifunkciniu,
multitechnologiniu studijų, mokslo ir meninių tyrimų centru, patrauklia
studijų ir kūrybos vieta, kurioje brėžiami ateities meno kontūrai.
Esame įsipareigoję vykdyti Akademijos integruotos plėtros strategiją,
numatytą iki 2020 m., tačiau nuolat susiduriame su iššūkiais, kurie
dažnai yra už mūsų poveikio ribų. Tai nežymiai, bet nenumaldomai
mažėjantis norinčių studijuoti skaičius ir priimtųjų motyvacijos erozija,
jaunų protų nutekėjimas, lemiantis kai kurių programų nykimą.
Labai jaučiame ne tik Lietuvos universitetų, vykdančių dailės ir dizaino
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programas, kovą dėl valstybės finansavimo. Netenkame gabiausių
jaunuolių, pasirinkusių studijuoti solidžiose Europos akademijose
ir universitetuose, kurie tampa tikraisiais mūsų studijų kokybės
tikrintojais.
Prieš trejetą metų vykusio institucinio vertinimo ekspertų išvadų
pagrindu SKVC suteikė teisę vykdyti studijas šešerius metus, nurodė
ir keletą esminių trūkumų: vieši ataskaitiniai dokumentai neturi bendros
struktūros, nėra efektyvios grįžtamojo ryšio sistemos, nenustatyti
rodikliai, kuriais galime vertinti rezultatus, nepakankamai skatinami
ir kvalifikuojami darbuotojai. Priėmėme strateginius sprendimus
nurodytiems trūkumams taisyti ne tik dėl to, kad atitiktume formalius
reikalavimus, bet, svarbiausia, kad kurtume palankią kūrybos ir bendradarbiavimo aplinką Akademijoje. Visuotinai įdiegta grįžtamojo ryšio
sistema veikia kaip į studentus orientuotų studijų kokybės indikatorius,
belieka analizuoti, apibendrinti duomenis ir daryti sprendimus. Meno
ir mokslo rezultatus taip pat apžvelgiame taikydami bendrą atsiskaitymo
formą – tai palengvino duomenų kaupimą ir apibendrinimą. Kelis
pastaruosius metus veikiantis Meno, mokslo ir projektų fondas stimuliuoja dėstytojų kūrybinę veiklą, kuri ateityje bus tinkamai įvertinta
skiriant biudžeto lėšas už mokslo ir meno rezultatus.
Studijų tarptautiškumo paradigma išliko svarbi kaip naujos patirties
tiek dėstytojams, tiek studentams galimybė. Apie 5,4 proc. VDA studentų buvo išvykę trumpalaikėms studijoms ar praktikoms į Europos
aukštąsias mokyklas ir įmones pagal įvairias mainų programas.
Dėstytojų mobilumas kinta ir šiais metais siekė 14 proc. viso dėstytojų
skaičiaus.
VDA pajėgi vykdyti aukščiausio lygio tarptautines studijas. Doktorantūros studijų projektas su šešiais geriausiais ArcInTex tinklo Europos
universitetais tai patvirtina. Dinamiškas doktorantūros studijų modelis
įgalina mūsų doktorantus gerokai praplėsti studijų galimybes. Iš Europos struktūrinių fondų 2007–2014 m. lėšų užbaigus antrąjį Nidos meno
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kolonijos korpusą, kartu su Aalto universitetu (Suomija) pradėjo veiklą
tarptautinė Doktorantūros mokykla. Naujausia multimedijos įranga
aprūpintose auditorijose, ekspozicijų, koncertų ir kino salėje, dirbtuvėse
bus išskirtinės sąlygos skleistis studentų ir doktorantų kūrybiškumui
ir inovacijoms.
Gavome paramą infrastruktūrai gerinti, studijų prieinamumui
užtikrinti specialių poreikių turintiems studentams, žinių ir kompetencijų plėtotės, ikimokyklinių ir priešmokyklinių erdvių modernizavimo
projektams iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos,
Lietuvos kultūros tarybos, kitų finansavimo šaltinių. Nuolatinis rūpestis
Panemunės pilimi yra mūsų indėlis į Lietuvos istorinę ir kultūrinę
atmintį. Tai ir mūsų socialinės reputacijos reikalas.
ŠMM ir Vyriausybės suformuotose strateginėse Sumaniosios specializacijos kryptyse numatytas MTEP veiklų finansavimas 2015–2020 m.,
akcentuojant inovacijas ir bendradarbiavimą su verslo įmonėmis. VDA
toks finansavimo modelis tinka tik kai kurioms kūrybinėms ir studijų
veikloms – dizaino, architektūros programoms, dailėtyros tyrimams
finansuoti. Didžioji mūsų kūrybinio potencialo dalis lieka be švietimo
ir mokslo politiką formuojančių institucijų dėmesio.
2015 metų Vilniaus dailės akademijos veiklos ataskaita yra informatyvus visų rodiklių ir juos atitinkančių duomenų sąvadas, kuris leidžia
palyginti mūsų veiklos efektyvumą ir institucinės brandos pokyčius
per pastaruosius penkerius metus.

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. 2013 m. įvyko
tarptautinė institucinio VDA vertinimo procedūra ir buvo priimtas
sprendimas dėl Akademijos akreditacijos ateinantiems 6 metams
(Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d.
įsakymas Nr. SV6-49). 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).
Vadovaujantis VDA Veiklos kokybės strategija (Senato 2013-01-06
nutarimas Nr. S-1), kuri grindžiama visuose Akademijos lygmenyse
(kamieniniuose ir šakiniuose padaliniuose, kiekvieno akademinės
bendruomenės nario) bendrai priimtų vaidmenų ir atsakomybių veikla,
2015 m. buvo papildyti ir konkretizuoti strateginių tikslų įgyvendinimo
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kiekybiniai rodikliai, nurodant atsakingus už jų kaupimą ir sisteminimą
padaliniuose atsakingus asmenis, taip pat ir teikimo VDA veiklos
ataskaitai terminus.
Naujai formuluojant šiuos kiekybinius rodiklius buvo naudojamasi
patvirtintomis Akademijos padalinių veiklos ataskaitos / savianalizės
formomis. Pagal jas Vilniaus, Kauno, Telšių, Klaipėdos ir suvestiniai
fakultetų rodikliai pateikti 1 lentelėje prieduose.
Papildyti ir konkretizuoti strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybiniai
rodikliai suformuluoti taip:
Strateginis tikslas: Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios
mokyklos autoritetą
Rodikliai:
• nuosekliųjų studijų užsienio studentų skaičius, tenkantis vienam
visu etatu dirbančiam dėstytojui (duomenis rektoriui teikia Tarptautinių
ryšių skyrius naudodamasis administracijos tarnybos duomenimis apie
viso etato ekvivalento dėstytojų skaičių);
• dėstytojų, dalyvaujančių užsienio šalių aukštųjų mokyklų akademinėje veikloje, skaičius (dalyvavimas užsienio šalių aukštųjų mokyklų
akademinėje veikloje apima: ne trumpesnės kaip 14 d. stažuotės, ne
mažiau kaip 6 val. paskaitų skaitymas, ne mažiau kaip 6 val. praktinių
užsiėmimų pravedimas, dalyvavimas baigiamųjų darbų gynimo komisijose ar doktorantūros komitetų darbe; neapima, – dalyvavimo konferencijose ar aukštųjų mokyklų organizuojamose parodose (duomenis
studijų prorektoriui teikia katedrų ar institutų šakinių padalinių vadovai); ataskaitos rodiklis E.06 1 lentelėje prieduose;
• per ataskaitinius metus sudarytų tarptautinių partnerystės sutarčių
skaičius (duomenis rektoriui teikia Tarptautinių ryšių skyrius);
• Akademijos veiklos sklaidos priemonių, turėjusių tarptautinį atgarsį
skaičius (duomenis rektoriui teikia Viešųjų ryšių skyriaus vadovas).
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Strateginis tikslas: Pasiekti aukšto, pripažinto tarptautiniu mastu,
meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio, sukurti kūrybinės veiklos
rezultatų komercinimo ir žinių bei technologijų perdavimo sistemą
Rodikliai:
• atvykusių stažuotis / dirbti užsienio dėstytojų ir tyrėjų skaičius
(stažuote laikomas ne trumpesnis kaip 14 d. trukmės laikas (duomenis
meno ar mokslo prorektoriui teikia šakinių akademinių padalinių, jų
tarpe Nidos meno kolonijos, vadovai); ataskaitos rodiklis E.05 1
lentelėje prieduose;
• akademinio personalo dalis, pateikusi ekspertiniam VDA vertinimui teikiamų I lygmens meno ir mokslo darbų (Meno srities darbai, –
meno kūrinio (atlikimo) skelbimas prestižiniame kontekste; meno
kūrinio realizavimas prestižiniam užsakovui; apdovanojimas prestižiniame meno renginyje ar konkurse; prestižinių meno renginių užsienyje
kuravimas meninio tyrimo skelbimas (publikacija) pripažintame
leidinyje. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių darbai, – tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų
skyriai, kitos mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai
mokslo darbai (duomenis meno ar mokslo prorektoriui teikia Mokslo
skyriaus vadovas); ataskaitos rodiklis C ir D 1 lentelėje prieduose;
• meninių kūrinių, eksponuotų prestižinėse tarptautinėse parodose
skaičius (prestižinės tarptautinės parodos požymius bendru sutarimu
nustato Senato sudarytos ekspertų grupės nariai (duomenis meno
prorektoriui teikia šakinių akademinių padalinių vadovai); ataskaitos
rodiklis C 1 lentelėje prieduose;
• prestižiniuose tarptautiniuose leidiniuose publikuotų mokslinių
ir meninių tyrimų skaičius (prestižinių tarptautinių leidinių požymius
bendru sutarimu nustato Senato sudarytos ekspertų grupės nariai
(duomenis mokslo prorektoriui teikia Mokslo skyriaus vadovas);
ataskaitos rodiklis D 1 lentelėje prieduose;
• Akademijos dalyvavimo tarptautiniuose projektiniuose kontraktuose apimtis (finansine išraiška) per metus (duomenis rektoriui teikia
Projektų skyriaus vadovas);

17

• Akademijos doktorantų, dariusių pranešimus tarptautiniuose
doktorantūros renginiuose, skaičius (duomenis meno ar mokslo prorektoriui teikia Doktorantūros skyriaus vadovas; ataskaitos rodiklis D.03
1 lentelėje prieduose.
Strateginis tikslas: Ugdyti studentų motyvaciją, didinti kūrybinį
potencialą
Rodikliai:
• studentų, premijuotų už išskirtinius meninės ir/ar mokslinės veiklos
rezultatus, skaičius (duomenis studijų prorektoriui teikia šakinių
padalinių vadovai); ataskaitos rodiklis C.03 1 lentelėje prieduose;
• studentų, dalyvaujančių akademinėje grįžtamojo ryšio sistemoje
ir palankiai vertinančių studijas Akademijoje, dalis (duomenis studijų
prorektoriui teikia Akademijos studijų kokybės skyriaus vadovas);
• absolventų, įsidarbinusių jų kvalifikacijas atitinkančiose pareigose
ne vėliau kaip po 6 mėn. baigus studijas, dalis (duomenis studijų
prorektoriui teikia Akademijos studijų kokybės skyriaus vadovas);
• skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų tarpdisciplininių
projektų ar baigiamųjų darbų skaičius (duomenis studijų prorektoriui
teikia atitinkamų katedrų vedėjai);
• studentų, sukūrusių objektų ir/ar paslaugų verslo įmonėms,
skaičius (duomenis studijų prorektoriui teikia atitinkamų katedrų
vedėjai).
Strateginis tikslas: Didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu
Rodikliai:
• meno parodų, eksponuotų Lietuvos regionuose ir užsienyje,
skaičius (duomenis meno prorektoriui teikia atitinkamų katedrų
vedėjai); ataskaitos rodiklis B.04 1 lentelėje prieduose;
• Akademijos organizuotų mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje skaičius (duomenis mokslo prorektoriui teikia atitinkamų šakinių
akademinių padalinių vedėjai); ataskaitos rodiklis G.02 1 lentelėje
prieduose;
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• bendras pajamų, gautų per metus už Atvirosios dailės, dizaino
ir architektūros mokyklos teikiamas paslaugas, dydis (duomenis rektoriui teikia mokyklos vadovas);
• akademinio personalo dalis, per metus dalyvavusi vidurinių
ir dailės mokyklų organizuojamose priemonėse, skleidžiant informaciją
apie dailės, dizaino ir architektūros studijas ir kitą Akademijos veiklą
(duomenis studijų prorektoriui teikia atitinkamų katedrų vedėjai);
ataskaitos rodiklis G.03 1 lentelėje prieduose;
• akademinio personalo dalis, per metus dalyvaujanti ekspertinėse
ir socialinės bei kultūrinės politikos plėtros Lietuvos ir tarptautinėse
darbo grupėse (duomenis rektoriui teikia kamieninių akademinių
padalinių vadovai); ataskaitos rodiklis G.1 1 lentelėje prieduose.
Šių rodiklių naudojimas tolesnei VDA veiklos stebėsenai atitinka
vieną esminių institucinio ekspertinio vertinimo rekomendacijų,
teigiančių kad turėtų būti stiprinamas statistinių duomenų ir studijų,
mokslinių tyrimų ir strateginio valdymo veiklos kiekybinių rodiklių
naudojimas. Kita vertus, sukaupta kiekybinė informacija ir patvirtinta
ataskaitų visuose veiklos lygmenyse (dėstytojas, tyrėjas, šakinis padalinys, kamieninis padalinys) parengimo tvarka įgalina pagrįstai įvesti
veiksmų planavimą visuose veiklos lygmenyse.
Studentų atstovybė teikia siūlymus kamieninių akademinių padalinių taryboms ir Senatui studijų kokybės gerinimo klausimais, remdamasi savo veiklos efektyvumo vertinimais.
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. 2015 m.
VDA padaliniuose buvo pradėti sistemiškai rinkti visų IPS rodiklių
duomenys įtraukiant ir naujai įdiegto grįžtamojo ryšio sistemos
rezultatus.

19

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.

1.2. Taryba
Vadovaudamasi VDA statuto 21 p. 15 papunkčiu Taryba rengia
metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Akademijos interneto
svetainėje iki balandžio 1 dienos.
2015 m. įvyko 4 Vilniaus dailės akademijos tarybos posėdžiai,
kuriuose svarstyti VDA Senato deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai
klausimai.
• Svarstytas ir tvirtintas VDA 2015 m. biudžetas, aptartos galimybės
aktyviau įtraukti bendruomenę ir Akademijos padalinius į biudžeto
formavimą, kas yra labai svarbu vieningos bendruomenės formavimui,
organizacinės kultūros gerinimui, strateginių tikslų turėjimui. Sekančių
metų biudžeto formavimui nutarta pakviesti dalyvauti fakultetų dekanus, pateikiant aktualius paklausimus, pastabas, pasiūlymus. Kartą per
metus VDA taryba įpareigota nuvykti į fakultetus išklausyti kolektyvų
nuomonę apie iškilusias problemas.
• Išsamiai analizuota ir tvirtinta Vilniaus dailės akademijos 2014 m.
veiklos ataskaita.
• Svarstyta priėmimo į VDA studijų programas analizė ir siūlymai,
kaip geriau organizuoti stojamųjų procesą VDA viduje. Parengtas
ir išsiųstas argumentuotas raštas LR Seimui ir LR Švietimo ir mokslo
ministerijai dėl priėmimo tvarkos į menų srities studijų programas.
• Išsamiai kelių posėdžių metu svarstyti VDA Kauno dailės fakulteto
Vizualaus meno katedros Tapybos studijos dėstytojų tarnybiniai raštai
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ir Tapybos studijos studentų kreipimasis dėl situacijos Kauno fakulteto
Vizualaus meno katedroje, kurie padėjo geriau suprasti situaciją ir
sprendimo kelius. Įsigilinus ir įvertinus situaciją rektorius buvo įpareigotas svarstyti struktūrinių pokyčių galimybę Kauno fakulteto Vizualaus
meno katedroje. Buvo pritarta Kauno fakulteto Tarybos siūlomiems
struktūriniams pokyčiams, įkuriant atskiras Tapybos ir Skulptūros
katedras. Rektoriui buvo pavesta priimti sprendimą dėl platesnės
restruktūrizacijos Kauno fakultete.
• Aptartos visų VDA fakultetų Architektūros programų problemos
(inicijuojant didesnio viešinimo ir reklamos galimybių poreikį per ryšių
su VDA Komunikacijos skyriumi stiprinimą ir kt.), jungtinių programų
su kitais universitetais kūrimas, skatinant VDA bendradarbiavimą
nekonkurencingose studijų kryptyse ir kiti aktualūs Akademijai klausimai (padėka Adomui Raudžiui-Samogitui už indėlį ir rūpestį Akademijos veikla; patvirtintas užsienio studentams vienkartinio stojamojo
negrąžinamo 100 Eur mokesčio įvedimas už dokumentų tvarkymą;
nutarta nuo 2016-01-01 netaikyti LRV 2007-04-04 nutarimo Nr. 337
4 punktu įvesto 0,965 koeficiento ir kiti, kad ir ne tokie globalūs,
bet ne mažiaus reikšmingi Akademijoje dirbantiems ir studijuojantiems
konkretūs klausimai).
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
Adomas Butrimas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas, VDA profesorius, vyriaus. mokslo darbuotojas, daktaras
Jonas Audėjaitis – VDA Kauno fakulteto dekanas, profesorius
Aistė Aleksiejūtė – VDA SA atstovė
Alfredas Chmieliauskas – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto
rektorius, docentas, daktaras
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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
Senatas, vadovaudamasis Statuto 48 p. reikalavimais, kasmet
ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos privalo
atsiskaityti VDA bendruomenei.
Ataskaitiniais metais, kaip ir planuota, įvyko 4 Senato posėdžiai.
Pirmojo Senato posėdžio 2015-01-19 metu buvo svarstytas VDA
2015 m. biudžetas ir teiktas teikti tvirtinti Tarybai.
Antrajame Senato posėdyje 2015-02-25 buvo patvirtinta Senato
2014 m. ataskaita, Grįžtamojo ryšio sistemos aprašas, nustatytas
minimalus (lygus 2) stojančio į Vilniaus dailės akademijos pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas konkursinis balas, suteiktas Felikso
Daukanto vardas Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro
112 auditorijai. Posėdžio metu svarstytas Senato 2015 m. planas, VDA
finansinių fondų valdytojų ataskaitos, Senato darbo grupių sąrašų
patikslinimas, apsvarstyta studijų programos „Kino ir medijų scenografija“ integravimo į VDA Scenografijos programą būklė.
Trečiajame Senato posėdyje 2015-05-13 buvo svarstyta VDA
metinė veiklos 2014 ataskaita ir teikta tvirtinti Tarybai, patvirtinti VDA
2015–2016 m. m. studijų planai, pritarta VDA studijų BA, MA ir PhD
sutarčių papildymui punktu dėl intelektinės nuosavybės ir patikslintos
Senato komisijų sudėtys.
Paskutiniajame posėdyje 2015-11-11 buvo svarstyta ypač daug
svarbių Akademijai klausimų: tvirtintas rudenio semestre papildomai
gautų lėšų (85 278 Eur) paskirstymas, II pakopos studijų baigiamojo
darbo aprašas, Senato darbo planas 2015–2016 m. m., Senato darbo
komitetų sudėtis, Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas, Vilniaus dailės akademijos pedagoginių vardų teikimo tvarkos
aprašas, Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus dailės akademijoje tvarka,
papildytas Integruotos veiklos strategijos 2012–2020 m. Strateginių
tikslų 5.2 punktas, Vilniaus dailės akademijos 206 auditorijai suteiktas
dailėtyrininko Jono Umbraso vardas, vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. (hp) Rūta Janonienė pasiūlyta į tikruosius Lietuvos Mokslų akademijos narius (menotyra). Taip pat nutarta uždaryti UNESCO kultūros
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vadybos ir kultūros politikos katedros vykdomą Dizaino vadybos
magistro studijų programą ir atnaujinti kultūros vadybos ir kultūros
politikos magistro studijų programą, įvedant dizaino vadybos specializaciją, gautus Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros darbuotojų
dokumentus nutarta pateikti svarstyti VDA senato Etikos komisijai ir
kitame Senato posėdyje pateikti išvadas ir rekomendacijas. Posėdžio
metu Alantei Valtaitei-Gagač ir Julijai Fominai įteikti daktaro diplomai,
išklausyta informacija apie priėmimą į VDA 2015 m.
Senato narių elektroninio balsavimo būdu 2015-12-10 patvirtinti
patikslinti Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos nuostatai.
Vertinant 2015 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių
skaičius buvo optimalus, jų dienotvarkė intensyvi, patvirtinta nemažai
kelis metus rengtų svarbių Akademijos veiklą reglamentuojančių
dokumentų.
Visi 2015 m. Senato nutarimai pateikti 2 lentelėje prieduose.

Senato nariai
(patvirtinti Senato posėdyje 2011-11-23 Nr. S-8, nauji Senato nariai ir studentų
atstovai patvirtinti Senato posėdžiuose 2013-01-16 Nr. S-1, 2014-01-22 Nr. S-2014-1,
2014-10-29 Nr. S-2014-4 ir 2014-12-17 Nr. S-2014-5)

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. Giedrius Jonaitis, 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,
dr. Tojana Račiūnaitė;
Kauno fakulteto atstovai: prof. Pranas Griušys, prof. Laima Oržekauskienė, prof. Saulius Juozas Jarašius, doc. Virgilijus Trakimavičius,
doc. Edmundas Jackus;
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Telšių fakulteto atstovas: doc. Ramūnas Banys;
Studentų atstovai: Katažyna Jancevič (VF), Adelė Pukelytė (VF),
Mantas Petreikis (TF), Dovydas Abramavičius (TF), Mykolas Malinauskas (KF), Rokas Jakubauskas (KF).
2015 m. mirus prof. Algirdui Dovydėnui Senate yra 29 nariai.
Senato darbo komitetai
(patvirtinti Senato posėdžio 2015-11-11 Nr. S-2015-4 nutarimu Nr. S-2015-4/12)

Studijų kokybės komitetas: prof. Eglė Ganda Bogdanienė (pirmininkė), prof. Alvydas Klimas, doc. Ramūnas Banys, prof. Virgilijus Trakimavičius, stud. Katažyna Jancevič, stud. Rokas Jakubauskas; kviestieji
nariai: dr. Vitalija Gražienė, doc. Česlovas Lukenskas, doc. Romualdas
Kučinskas.
Meno komitetas: doc. Julijonas Urbonas, (pirmininkas),
prof. Pranas Griušys, prof. Aušra Lisauskienė, prof. Laima Oržekauskienė, doc. Juozas Brundza, stud. Adelė Pukelytė.
Mokslo komitetas: dr. Marius Iršėnas (pirmininkas), prof. dr. Ieva
Kuizinienė, dr. vyresn. m. d. Tojana Račiūnaitė, kviestieji nariai:
prof. dr. Adomas Butrimas doc. dr. Helmutas Šabasevičius, dr. Vidas
Poškus.
Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komitetas: prof.
Audrius Klimas (pirmininkas), prof. Stasys Žirgulis prof. Jonas Gasiūnas, doc. Alvydas Šeibokas, prof. Petras Mazūras, prof. Virgilijus
Trakimavičius; kviestieji nariai: doc. dr. Saulius Vengris, Virgilijus
Kireilis.
Menininkų pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo komitetas:
doc. Alvydas Mandeika (pirmininkas), prof. Saulius Juozas Jarašius,
prof. Giedrius Jonaitis; kviestieji nariai: prof. Romualdas Inčirauskas,
prof. Jolanta Vazalinskienė, prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU),
doc. G. Riškutė-Kariniauskienė (LEU), doc. J. Kaušpėdaitė (VDK).
Mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir konkursų
vedimo komitetas: dr. vyresn. m. d. Tojana Račiūnaitė (pirmininkė),
dr. Marius Iršėnas, stud. Mykolas Malinauskas, stud. Mantas Petreikis;

25

kviestieji nariai: prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė, prof. dr. Adomas
Butrimas, habil. dr. vyriausioji m. d. Rūta Janonienė, doc. dr. Vaidutė
Ščiglienė, prof. dr. K. Lupeikis (VGTU), dr. vyresn. m. d. Dalia Vasiliūnienė (KFMI), prof. Dalius Jonkus (VDU).
Etikos komitetas: prof. Rimvydas Kepežinskas (pirmininkas), doc.
Edmundas Jackus, prof. Artūras Raila, prof. Saulius Juozas Jarašius,
stud. Dovydas Abramavičius.
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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.
2015 m. pavasario semestre įvyko 10 posėdžių, svarstyti 26 klausimai, kurių metu skirtas didelis dėmesys biudžeto formavimui, studijų,
administracijos darbo sąlygų gerinimui ir optimizavimui.
Iš svarbesnių pateiktų projektų pavasario semestre pažymėtini:
VDA ERASMUS tarptautinė strategija (R-003 2015-01-27),
VDA darbo užmokesčio nuostatai (R-003 2015-02-17), VDA studentų
grįžtamojo ryšio įgyvendinimas (R-006 2015-03-17).
2016 m. rudens semestre įvyko 9 posėdžiai, svarstyti 19 klausimų.
Iš svarbesnių klausimų paminėtini: 2015 m. stojamųjų egzaminų
rezultatai (R-001(011) 2015-09-14), rudens semestro finansinė padėtis
(R-003(013) 2015-10-20), palyginamoji VDA meninės (mokslinės)
veiklos rezultatus teikimo už 2012–2014 metus apžvalga (R-006(016)
2015-11-24), Meno doktorantūros meno projekto gynimo posėdžio
reglamentas, VDA II pakopos baigiamųjų darbų reikalavimai ir 2016 m.
VDA biudžeto svarstymai (R-008(018) 2015-11-30).
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1.5. Vidaus auditas
Vadovaujantis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu VDA
funkcionuoja tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga rektoriui Vidaus audito
tarnyba, kuriai vadovauja tarnybos vadovas. Vidaus audito tarnybos
nuostatai, patvirtinti rektoriaus, 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. 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 ir su rektoriumi suderino
vidaus audito darbo planą 2015 metams.
Vykdant planą buvo atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo,
dokumentų įkėlimo į DVS LABBIS, Vilniaus fakulteto vidaus kontrolės
įvertinimo ir Viešųjų pirkimų vidaus auditai bei išlaidų sąmatos laikymosi įvertinimai ketvirčiais. Pateiktos rekomendacijos veiklai pagerinti,
kurių įgyvendinimo kontrolė bus atliekama 2016 m. Į visas pateiktas
rekomendacijas planuota atsižvelgti bei jas įgyvendinti.
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1.6. VDA veiklos rezultatų viešinimas
Siekiant informuoti visuomenę, o pirmiausia potencialius stojančiuosius apie Akademijos veiklą ir galimybes bei sąlygas studijuoti, kurti
visuomenėje objektyvų Akademijos įvaizdį, viešinti Akademijoje sukauptą patirtį, informacija nuolat skleidžiama Skyriui prieinamais kanalais, –
• Tinklalapyje
• Elektroniniu ir spausdintu naujienlaiškiu
• Facebook, Youtube paskyrose
• Vidiniuose ir išoriniuose renginiuose
• Tiesioginiuose pranešimuose žiniasklaidai ir per BNS sistemą.
2015 metais buvo toliau tobulintas ir naujomis funkcijomis papildytas vda.lt tinklalapis. Jame startavo tik VDA darbuotojams skirta sritis,
kurioje koncentruojama vidiniam naudojimui skirta arba išorei neaktuali informacija. Kitas svarbus žingsnis tobulinant tinklalapio kaip pagrindinio informacijos apie Akademija šaltinio funkcionalumą – sukurtas ir
sėkmingai veikiantis tvarkaraščių modulis, kuriame galima sužinoti tiek
studijų tvarkaraščius, tiek dėstytojų ir auditorijų užimtumą. Atnaujintas
naujienlaiškių siuntimo modulis, dabar Akademijos žinios šiuo kanalu
pasiekia per 6000 interesantų.
Tęsiamas elektroninio naujienlaiškio siuntimas – tai efektyvus
operatyvios ir tikslinės informacijos apie parodas, renginius, kitus
svarbius įvykius perdavimo būdas. Šiuo metu Akademijos naujienas
tiesiogiai gauna apie 4000 žmonių.
Akademijos Facebook paskyroje sekėjų padaugėjo 12 proc. iki 4200.
Tai populiarus ir jaunimo mėgstamas informacijos kanalas.
Svarbiausi komunikacine prasme 2015-ųjų metų renginiai buvo
Atvirų durų dienos, paroda „Studijos 2015“, „Meno celės“ ir VDA
padalinių „Kultūros nakties“ projektai, „Jaunojo dizainerio prizas“.
2015 metais Akademijoje pravesta apie 10 ekskursijų Lietuvos ir
užsienio interesantams, fiksuotos renginių akimirkos, parengti Akademijos pristatymai renginiuose užsienyje, leidinys Bakalauro studijų
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programos. Taip pat pradėtas VDA reklaminės atributikos asortimento
formavimas.
Svarbus sprendimą studijuoti Akademijoje lemiantis faktorius yra
aukštosios mokyklos vertinimas specializuotuose reitingų leidiniuose.
Kaip ir kasmet, 2015-aisiais buvo renkama ir žurnalams „Veidas“ ir
„Reitingai“ teikiama informacija apie Vilniaus dailės akademijos veiklą,
studentų, dėstytojų mokslo ir meno pasiekimus, materialiąją bazę,
finansinius rezultatus, kita statistika. Šiuose reitinguose VDA rezultatai
kasmet gerėja ir dėl pasiektų pokyčių metodikoje, leidžiančių teisingiau
įvertinti Akademijos studijų ir organizacinę kokybę.
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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.
2015 m. VDA buvo vykdomos 52 tarptautiškai akredituotų studijų
programų. 25 bakalauro programos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių
fakultetuose, 23 magistrantūros programos Aukštųjų studijų (Vilniuje),
Kauno ir Klaipėdos fakultetuose, 3 doktorantūros programos Aukštųjų
studijų fakultete (Vilniuje), vykdomos ištęstinės doktorantūros studijos
meno aspirantams ir laipsnio nesuteikiančios Pedagogikos studijos.
2015 m. gruodžio mėnesį VDA studijavo 1700 studentai (2014 m.
buvo 1776 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 dėl aukštos meno
studijų kainos.
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Studentų skaičius I pakopoje 2011-2015 m.
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Studentų skaičius II pakopoje 2011-2015 m.
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Studentų skaičius III pakopoje 2011-2015 m.
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2015 m. bakalauro studijose studijavo 1244 studentai, iš kurių
880 – Vilniaus, 202 – Kauno, 108 – Telšių, 54 – Klaipėdos fakultete.
Magistro studijose studijavo 372 studentai, iš kurių 295 – Aukštųjų
studijų fakultete Vilniuje, 69 – Kauno fakultete, 8 – Klaipėdos fakultete.

Studentų skaičius geografiniuose VDA padaliniuose 2015 m.
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Laipsnio nesuteikiančios
studijos

Vilnius

Doktorantūros studijose studijavo 45 doktorantai. Laipsnio nesuteikiančiose studijose – 39 studentai.
Pagal finansavimo pobūdį bakalauro studijose studijavo 962 valstybės finansuojami studentai, iš kurių 667 studentai– Vilniuje, 168
studentai – Kaune, 37 studentai – Klaipėdoje, 90 studentų – Telšiuose.
Taip pat 282 valstybės nefinansuojami studentai, iš kurių 213 – Vilniaus
fakultete, 34 studentai – Kauno fakultete, 17 studentų – Klaipėdos
fakultete, 18 studentų – Telšių fakultete.
Magistro studijose pagal finansavimo pobūdį studijavo 345 valstybės
finansuojami studentai, iš kurių 268 –Vilniuje, 69 – Kaune, 8 – Klaipėdoje. Taip pat 27 valstybės nefinansuojami studentai, iš kurių visi 27
studijuoja Vilniuje.
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Pagal studijų kryptis Bakalauro ir Magistrantūros pakopose Dailės ir
dizaino kryptyse studijavo 1093 studentai, Architektūros – 202 studentai, Fotografijos ir medijų meno – 107 studentai, Humanitarinių
mokslų srities Menotyros kryptyje – 81 studentas, Socialinių mokslų
srities Kultūros vadybos kryptyje – 133 studentai.
2015 m. tęsiama pirmo VDA institucinio vertinimo rekomendacijų
analizė ir diegiamas studijų kokybės tobulinimo planas, atsižvelgiant
į Integruotos plėtros strategijos tikslus. Diegiami IPS įgyvendinimo
ir stebėsenos rodiklius.
Poinstitucinio vertinimo Studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklos
tobulinimo perspektyvos buvo sistemingai aptariamos fakultetų tarybų
posėdžiuose. Savo ruožtu VDA Studijų kokybės stebėsenos grupė
numatė tolesnį veiklos planą ir pateikė rekomendacijas šio plano
įgyvendinimui:
1. Patikslinti Studijų ir mokymosi visą gyvenimą Valdymo organų
vaidmenis ir įsipareigojimų.
2. Pateikti pasiūlymus Studijų kokybės skyriaus atsakomybės ir
įgaliojimų apibrėžimui VDA Statute.
3. Plėtoti kiekybinių ir kokybinių sėkmės rodiklių, kuriais grindžiamas strateginis procesas, naudojimą.
4. Analizuoti ir taikyti kokybės rodiklius, skirtus studijų programų
lygio ir standartų visoje VDA stebėjimui ir studijų kokybės gerinimui.
Šiam tikslui pasiekti sukurti ir Senate patvirtinti dokumentai:
• Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus dailės akademijoje tvarka,
• Akademinės grįžtamojo ryšio sistemos aprašas,
• Antrosios pakopos studijų baigiamojo darbo aprašas,
• Vilniaus dailės akademijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos
aprašas.
5. Patvirtinti aiškią mokymosi visą gyvenimą strategiją. Šiam tikslui
pasiekti Sukurtas dokumento VDA Mokymosi visą gyvenimą strategijos
įgyvendinimo planas 2016 – 2020 m. projektas.
6. Standartizuoti Studentų grįžtamojo ryšio sistemą visoje VDA.
Šiam tikslui pasiekti sukurta formalaus grįžtamojo ryšio studentams
apie jų pasiekimų vertinimą sistema.
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7. Papildyti studijų veiklos stebėsenos priemones, akcentuojant
formalios grįžtamojo ryšio sistemos studentams ir dėstytojams tobulinimą, diegimą ir rezultatų analizę. Šiam tikslui pasiekti įdiegta vieninga
grįžtamojo ryšio studentams sistema.
8. Pagerinti duomenų apie objektyvias tendencijas sistemingą
rinkimą ir sklaidą, kad būtų galima pagerinti studijų programų kokybės
procesą.
9. Įgalinti katedras naudoti institucijos patvirtintus kokybės
rodiklius, skirtus stebėti ir gerinti studijų programų lygį ir standartus
visoje VDA.
10. Aiškiau apsibrėžti santykius tarp studentų sąjungos, akademinių
grupių atstovų ir studentų atstovų Senate.
11. Įgyvendinti formalią sistemą, skirtą keistis gerąja patirtimi visoje
VDA.
12. Kokybiškai atnaujinti personalo ugdymo programą, skirtą
dėstymui ir studijavimui, kad darbuotojai galėtų įgyvendinti savo
profesinius siekius ir efektyviai dirbti kaitos sąlygomis.
13. Plėtoti tarptautinius susitarimus su įvairiomis institucijomis
partnerėmis, atsižvelgiant į studentų norą išplėsti tarptautinių mainų
vietų pasirinkimą.
14. Plėtoti paramą ir išankstinės informacijos apie studijas VDA
pateikimą tarptautiniams studentams, tobulinti jų kuravimą vietoje.
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 2015 m.;
Priėmimo į antrosios pakopos studijas taisykles 2015 m.;
Priėmimo doktorantūrą taisykles 2015 m.;
Priėmimo į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas taisykles
2015 m.;
VDA studentų studijų sutarčių formas.

38

Patobulinta VDA dėstytojų ir specialistų praktiniam studentų
mokymui metinės ataskaitos/savianalizės forma, Kamieninių ir Šakinių
padalinių metinės ataskaitos/ savianalizės formos;
Parengtas leidinys „Studento atmintinė“;
2015 m. Studijų mugėms naujai paruoštas informatyvus studijų
programų aprašų rinkinys.
Studijų kokybės stebėsenos grupės nariai nuolat konsultavo Studijų
programų komitetų atstovus tobulinant 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.
Nuo 2015 m. galima lyginti VDA veiklos pokyčius 2014/2015 pagal
dėstytojų, šakinių ir kamieninių padalinių pateiktas ataskaitas. Šiuo
metu VDA informacinėje studijų sistemoje patalpinti 1985/2012 (A.01)
dėstomų dalykų/modulių aprašai, 403/307 (B.01) iš jų šiais metais buvo
patobulinti. Naujai parengtos 341/301 (B.02) studijų priemonės ir 4/7
(B.03) nuotolinių studijų dalykai.
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2.2. Stojamieji egzaminai
2015 m. VDA skelbė priėmimą į bakalauro (25 programos), magistrantūros (23 programos), doktorantūros (3 programos, vykdomos ir
meno aspirantūros išlyginamosios studijos) ir laipsnio nesuteikiančias
(1 programa) studijas. Duomenys apie VDA studijų programas pateikti
3 lentelėje prieduose.
Iš viso į bakalauro studijas įstojo 323 studentai – 181 valstybės
finansuojami, 81 valstybės nefinansuojami, 61 gavę tikslinio finansavimo vietas.
Į magistrantūrą buvo priimta 148 studentai –141 valstybės finansuojami, 7 valstybės nefinansuojami.
Doktorantūros studijose pasipildė 11 studentų: meno doktorantai
Vf – 7 ir Vnf – 2, menotyros doktorantai Vf – 2.
Į laipsnio nesuteikiančias pedagogikos studijas buvo priimti iš viso
17 studentai, iš jų Vf – 9, Vnf – 8.
Universitetams skirtų valstybės finansuojamų vietų skaičiaus kaita 2008-2015 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.
2015 metų bendrajame priėmime į 43 Lietuvos aukštąsias mokyklas
(20 universitetų ir 23 kolegijas) dalyvauti užsiregistravo 34 375 asmenų
(2014 m. – 39 712). Iš jų 20 343 – šių metų abiturientai (2014 m. –
21 247), o 14 032 bendrojo lavinimo mokyklas baigė anksčiau.
Priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo 32 568 stojantieji
(2014 m. – 34 431).
Bendrų Aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamų vietų palyginimo duomenys pagal
sritis pateikti 4 lentelėje prieduose.

2015 m. stojimas buvo vykdomas dviem etapais. Taip pat kaip ir
2014 metais buvo taikoma paprasta ir skaidri dešimtbalė konkursinio
balo skalė, pagal kurią buvo galima balus aiškiau 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 studijų programas. Jau
septintus metus vykdomi stojamieji egzaminai pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos
aprašą, kuris netinka meno srities talentingiausių studentų atrankai.
Pastangos pakeisti stojamųjų egzaminų tvarką siektinų rezultatų nedavė.
VDA atstovai dalyvavo Lietuvos respublikos Mokslo ir studijų įstatymo
(MSĮ) tobulinimo veikloje bei teikė siūlymus dėl stojamųjų egzaminų
į meno srities programas sistemos pakeitimo. 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. Daug vilčių buvo siejama su
numatomomis įdiegti sutartimis tarp Aukštųjų mokyklų ir ŠMM,
kuriomis būtų galima įteisinti skirtingas AM finansavimo ir atrankos
į skirtingo pobūdžio studijų programas tvarką. Deja, šiuo metu
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 ateiktame LR Vyriausybės svarstymui MSĮ tobulinimo projekte
p
finansavimas kaip ir anksčiau planuojamas studijų krypčių grupėms,
kryptims, o meno srityje finansavimas galimas konkrečioms programoms, bet ne konkrečioms mokykloms. Tikslinio finansavimo ketinama
visai atsisakyti. 2015 m. VDA gavo 61 tikslinio valstybės finansavimo
vietas (2014 m. – 48 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 lieka neaiškūs.
Tikslinio finansavimo pagalba bandoma išspręsti netinkamos stojamųjų
egzaminų sistemos spragas.
Analizuojant ir vertinant tikslinį finansavimą, verta prisiminti jo
dinamiką nuo 2011 m.:
2011 m. – 18 tikslinio finansavimo vietų
2012 m. – 30 tikslinio finansavimo vietų
2013 m. – 57 tikslinio finansavimo vietų
2014 m. – 48 tikslinio finansavimo vietos
2015 m. – 61 tikslinio finansavimo vietos
2015 m. populiariausios tarp stojančiųjų buvo grafinio dizaino,
interjero dizaino ir kostiumo dizaino programos. Pagal stojančiųjų
pateiktų prašymų skaičių pagal visus prioritetus populiariausiomis
buvo Grafinio dizaino (208 prašymai), Interjero dizaino (143 prašymai)
ir Kultūros vadybos ir kultūros politikos (131 prašymai) programos.
Pagal pageidavimus pirmu prioritetu populiariausios buvo Grafinio
dizaino (82 prašymai), Interjero dizaino (47 prašymai) ir kostiumo
dizaino (37 prašymai) programos. Viso pageidavimų skaičius į VDA
buvo 1367. Įstojusių į valstybės finansuojamas vietas balai buvo aukšti,
aukščiausiu balu – 9,73 buvo įvertintas asmuo, įstojęs į Grafinio dizaino
programą. Mažiausiu balu – 1,55 įstota į vnf vietą Kultūros vadybos
ir politikos programoje.
Priėmimo skaičiai (balai) pagal programas pateikti 5 lentelėje prieduose.
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Antroji pakopa (magistro studijos)
2015 m. gruodžio mėnesį VDA Magistrantūroje studijavo 345
magistrai. Magistrantūros studijos yra finansuojamos atsižvelgiant
į AM mokslo ir meno rezultatus ir pirmos pakopos absolventų skaičių.
2015 metais VDA gavo 141 vietas. Konkurse į magistro studijas daly
vavo 194 stojančiųjų. Stojančiųjų tarpe vyravo VDA bakalauro studijų
absolventai, daugiausiai kitų mokyklų absolventai stojo į Kultūros
vadybos ir politikos (11 stojančiųjų iš VU, VGTU, VDU, LEU) ir
Dizaino vadybos programas. Į magistro studijas įstojo 141 valstybės
finansuojamas ir 7 valstybės nefinansuojami studentai.
Mažėjantis konkursas į VDA magistrantūrą skatina pergalvoti
Aukštųjų studijų fakulteto studijų programų turinį, studijų metodus,
studentų atrankos tvarką. Gausus magistrantūros studijų 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.
Pagal studijų kryptis 2015 m. studijavo studentų: Dailės ir dizaino –
1093; Architektūros – 202; Fotografijos ir medijų meno – 107; Vadybos – 133 ir Menotyros – 81.
Priėmimo į II pakopos studijas pagal programas duomenys pateikti 6 lentelėje
prieduose.
Studentų, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje, skaičius pateiktas
7 lentelėje prieduose.
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Trečioji pakopa (doktorantūra)
Išskirtinis 2015 m. įvykis VDA Doktorantūros skyriuje – sėkmingai
apginti du pirmieji meno doktorantūros dailės (meno dr. Žygimantas
Augustinas – „Vaizdo poreikis“) ir dizaino (meno dr. Rūta Būtėnaitė –
„Kilimas: tarp meno ir dizaino objekto“) krypčių meno projektai.
Taip pat apgintos 3 humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties
daktaro disertacijos (dr. Rasa Antanavičiūtė – „Politinės galios simboliai
Vilniaus viešojoje erdvėje 1895–1953 metais“, dr. Jolanta Bernotaitytė –
„Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6–9 dešimtmečiuose: organizacinis aspektas“, Alantė Valtaitė-Gagač – „XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų paveldas Lietuvoje“).
2015 m. VDA doktorantai dalyvavo 18-oje tarptautinių ir 41-oje
Lietuvoje organizuotoje parodoje; 12-oje tarptautinių ir 28-iose nacionalinėse konferencijose; 4-iuose nacionaliniuose ir 5-iuose tarptautiniuose projektuose. Įvyko 6 stažuotės užsienyje, 7 doktorantai gavo
tarptautinius ir nacionalinius apdovanojimus. VDA doktorantai priklauso tarptautinėms ir nacionalinio lygmens profesinėms asociacijoms.
Doktorantūros veiklas, tyrimus ir studijas organizuoja ir administruoja skyriaus darbuotojos dr. Ieva Pleikienė ir Afreda Pilitauskaitė.
Kasmet organizuojamas priėmimas į nuolatines ir ištęstines studijas
(meno licenciatams), sistemingai vykdomi Julijono Urbono Meninio
tyrimo ir Kritinio dizaino seminarai, nuolatos organizuojamos žinomų
menininkų ir mokslininkų seminarai ir diskusijos. VDA doktorantūros
populiarumą byloja didelis stojančiųjų skaičius. Išskirtinis 2015 metų
įvykis – pradėta vykdyti jungtinė Europos komisijos Marie SkłodowskaCurie fondo finansuojama tarptautinė tarpdisciplininė ArcInTex ETN
doktorantūra.
Studentų skaičius pagal programas visose pakopose pateiktas 8 lentelėje prieduose.
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Laipsnio nesuteikiančios studijos
2015 m. į VDA laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas įstojo
18 studentų (stojamuosiuose egzaminuose dalyvavo 30 stojančiųjų),
konkursinio stojimo aukščiausias balas buvo 9,89, žemiausias balas –
7,35. 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 2011–2015 m.
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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 156 tarpinstitucines sutartis su
Europos aukštosiomis dailės, dizaino ir architektūros mokyklomis
Erasmus+ programos finansuojamoms veikloms vykdyti.
2015 m. studijoms užsienyje pagal Erasmus + programą užsienyje
studijavo 59 VDA studentai, 12 VDA studentų išvyko Erasmus praktikai
bendram 36 mėnesių laikotarpiui.
2014 m. startavusi Erasmus + programa atvėrė galimybės aukštųjų
mokyklų absolventams išvykti Erasmus + praktikai per pirmus metus
po studijų baigimo. 2015 m. šia galimybe pasinaudojo 12 VDA baka
lauro ir magistro studijų absolventai (2014 m. jų buvo 4)
Per tą patį 2015 m. laikotarpį VDA pagal Erasmus + programą
studijavo 43 užsienio studentai.
2015 m. per Erasmus+ programą 29 VDA darbuotojai dėstė, stažavosi
užsienio aukštosiose dailės ir dizaino mokyklose bei įmonėse, buvo išvykę į
konferencijas ar tarptautinius mokyklų tinklų susitikimus.
22 dėstytojai buvo atvykę dėstyti ar mokymams į VDA pagal Erasmus+ programą.
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Akademiniai mainai pagal Nordplus programą
2015 m. su Nordplus stipendijomis Šiaurės ir Baltijos šalyse studijavo
3 VDA studentai, Nordplus praktiką atliko 6 VDA studentai, KUNO
”express“ kursuose (trumpalaikis mobilumas) Šiaurės ir Baltijos
aukštosiose dailės mokyklose dalyvavo 5 VDA studentai, 6 užsienio
studentai buvo atvykę į KUNO “express” kursus organizuotus VDA.
16 VDA dėstytojų buvo išvykę dėstyti/stažuotis ir 6 buvo atvykę
į VDA (daugiausia į Prof. H. B. Andersen vedamus seminarus MA
studentams) pagal Nordplus programą.
Personalo mobilumas pateiktas 9 lentelėje prieduose.

Tarptautinės praktikos
2015 m. 6 VDA Kultūros vadybos ir kultūros politikos, Dailėtyros, Skulptūros studijų programų studentai gavo ŠMPF stipendijas
atlikti praktikas LR diplomatinėse atstovybėse Brazilijoje, Kinijoje,
Vatikane, Vokietijoje bei lituanistinėse mokyklėlėse Italijoje ir Jungtinėje
Karalystėje.
Iš viso per 2015 m. 84 (62 studijoms ir 22 praktikai) studentų,
12 VDA absolventų bei 45 VDA darbuotojų dalyvavo akademiniame
ilgalaikiame mobilume.
Studentų mobilumas pateiktas 10 lentelėje prieduose.

Tarpininkaujant Tarptautinių ryšių skyriui 2015 m. į BA nuolatines
studijas buvo priimti 2 studentai iš Suomijos ir Rusijos ir 4 studentai
iš Italijos, Uzbekistano, Ukrainos ir Baltarusijos, į MA nuolatines
studijas. 1 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 10 kviestinių dėstytojų
ir/ar pasaulinio lygio menininkų vizitams VDA. Malcom Innes (Jungtinė
Karalystė), Vesna Dragojlov (JAV), Brody Neuenschwander (Belgija),
Xiao Yong (Kinija), Alexandra Zierle (Vokietija), Margaret Hills de
Zatare (Jungtinė Karalystė), Tomas Ivaškevičius (Švedija), Slawomir
Fijalkowski (Lenkija), Ricardo Rodrigues (Portugalija), Fredy Massad
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(Ispanija) vedė paskaitas, kūrybines dirbtuves pagal VDA vykdomas
studijų programas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos fakultetuose.
Užsieniečių dėstytojų vizitams įgyvendinimui buvo panaudota
ŠMPF skirta 25052,13 Eur parama ir Eur 11129,13 VDA nuosavų lėšų.
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.
2015 m. dalyvauta metinėje KUNO tinklo konferencijoje, vykusioje
Latvijos dailės akademijoje (VF dekanas Č. Lukenskas, doc. K. Bogdanas, prof. H. B. Andersen, V. Orlovas, I. Skauronė), Cirrus tinklo
susitikime Islandijos dailės akademijoje (rektorius prof. A. Klimas,
I. Skauronė, M. Dirgėla).
VDA kūrybinių dirbtuvių menų miestelyje Paryžiuje užimtumas:
2015 m. VDA studijoje Paryžiaus menų miestelyje rezidavo dizainieriai ir menininkai: Agnė Rimkutė, Jurgita Gerdvilaitė, Vladimir Tarasov,
Pranas Griušys, Aistė Černiūtė, Rūta Eidukaitytė, Gintaras Makarevičius, Eugenijus Varkulevičius, Klaudijus Pūdymas, Asta Grigaitytė.
Kita veikla
Atsiskaityta Švietimo mainų paramos fondui už 2014/2015 mokslo
metų Erasmus+/ Nordplus programų įgyvendinimą bei gautų lėšų
(iš valstybės biudžeto – 18 399,03 Eur, iš Europos komisijos –
157 310 Eur iš ESF – 57 338, 41 Eur) panaudojimą.
Teigiamai įvertinta paraiška ir gauta 11 070 Eur dotacija studentų
ir dėstytojų mobilumui su Monterrey Universitetu Meksikoje
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 015–2017 m. pagal Erasmus + programą mobilumo projektui tarp
2
programos šalių ir šalių partnerių.
Gauta 17 545 Eur parama studentų tarptautinėms praktikoms LR
diplomatinėse atstovybėse bei lituanistinio švietimo mokyklose užsienio
šalyse.
Vykdomi tarpiniai ir galutiniai statistiniai bei finansiniai atsiskaitymai už akademiniam mobilumui remti skirtas lėšas iš EK, valstybės
biudžeto, ESF.
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 tarptau
tiniam 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
Studijų kokybės užtikrinimo veiklos:
1) dalyvauta naujo Šiaurės ir Baltijos šalių meno akademijų tinklo,
skirto studijų kokybės gerinimui, kūrimo veikloje (2015 m. spalio 1–2 d.
dalyvauta Stokholmo meno akademijoje vykusioje šalių atstovų konferencijoje; teikti siūlymai Nord Plus projekto, skirto Šiaurės ir Baltijos
šalių meno akademijų studijų kokybės gerinimui, paraiškai).
2) vykdant studijų kokybės stebėseną, VDA fakultetuose 2015 m.
vyko administracijos, dėstytojų ir studentų pokalbiai, susitikimai,
studentų apklausos ir diskusijos; 2015 metais 3 metas akredituotos
studijų programos kūrė veiklos gerinimo planus, reaguojant į ekspertų
rekomendacijas;
3) dalyvauta Studijų grupės darbe (VDA Mokymosi visą gyvenimą
strategijos įgyvendinimo plano 2016 – 2020 m. projekto, Baigiamųjų I ir II
pakopos studijų baigiamųjų darbų rekomendacijų projektų, VDA grįžtamojo
ryšio tvarkos aprašo projekto inicijavimas ir rengimas ir kt.), dalyvauta
Rektorato, Senato, fakultetų, katedrų posėdžiuose;
4) skyriaus darbuotojos dalyvavo studijų kokybę bei jos užtikrinimo
problematiką analizuojančiuose seminaruose ir konferencijose: Vidinis
kokybės užtikrinimas: aukštosios mokyklos centrinės administracijos ir
akademinių padalinių sąveika (SKVC), 2015 m. spalio 28 d.; Implementation of student centered learning within higher education institutions:
student and teacher perspective (SKVC), 2015 m. gruodžio 1 d.; Mokslas
ir studijos Lietuvoje: žvelgiantiems giliau (MOSTA), 2015 m. spalio 14 d.;
Užsienio kvalifikacijų vertinimas (SKVC), 2015 m. vasario 26 d. projekto Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems
studentams mokymuose ir kt. renginiuose;
5) skyriaus darbuotojai kai kuriuose fakultetuose inicijavo ir vykdė
specifines veiklas, pvz., VDA Kauno fakultete koordinuotas katedrų
paraiškų teikimas dėl ŠMM skiriamos paramos užsieniečiams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklos; suorganizuoti anglų
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kalbos mokymai dėstytojams; dalyvauta projektų finansavimo konkursuose, dalyvauta vykdant projektus;
6) studijų programų valdymo srityje 2015 metais savianalizių
suvestinių rengimo procese teiktos konsultacijos studijų programų
komitetams padaliniuose. Koordinuota 10 studijų programų vertinimo
procedūrų – studijų programų vertinimo komisijų vizitų VDA;
7) 2015 metais vertintos 6 I pakopos, 3 – II pakopos ir 1 – laipsnio
nesuteikianti studijų programa. Vyko studijų programų vertinimas pagal
šias studijų kryptis:
• architektūros studijų krypties – 1
• švietimo ir ugdymo studijų krypties – 1
• dizaino studijų krypties – 8;
8) vertintos ir akredituotos studijų programos:
1. Vykdoma programa – 612K10002 Architektūra – akredituota
6 metams
2. Vykdoma programa – 631X10006 Pedagoginės studijos – akredituota 6 metams
3. Vykdoma programa – 612W20003 Kostiumo dizainas (Telšiai) –
akredituota 3 metams
4. Vykdoma programa – 612W20001 Dizainas (Telšiai) – akredituota 6 metams
5. Vykdoma programa – 612W20003 Kostiumo dizainas – akredituota 6 metams
6. Vykdoma programa – 621W20002 Kostiumo dizainas – akredituota 6 metams
7. Vykdoma programa – 612W20005 Interjero dizainas – akredituota
6 metams
8. Vykdoma programa – 621W20003 Dizainas (produkto dizainas) –
akredituota 6 metams
9. Vykdoma programa – 621W20001 Dizainas – akredituota 6
metams
10. Vykdoma programa – 621W20003 Grafinis dizainas – akredituota 3 metams;
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9) dauguma studijų programų (8) akredituotos 6 metams – tai 80 %;
2 programos akredituotos 3 metams – tai 20 % studijų programų;
10) pasibaigus šių programų išorinio vertinimo ir akreditacijos
procesams, atliktas išorinio vertinimo išvadų viešinimas VDA puslapyje
ir fakultetuose;
11) ruošiantis 2016 m. bus vyksiančiam 7 studijų programų vertinimui (612K10002 Architektūra (Kaunas), 612K10002 Architektūra
(Klaipėda), 621K10002 Pastatų architektūra (Vilnius), 621K10003
Architektūra (Kaunas), 628B90001 Dailės terapija (LSMU ir VDA),
612N28002 Kultūros vadyba ir politika, 621N20016 Kultūros vadyba
ir politika) ir tobulinant studijų kokybę, numatoma programose diegti
grįžtamojo ryšio sistemą, vadovautis VDA Baigiamųjų darbų rengimo
aprašu, studijuoti ir naudoti Studijų krypčių aprašus.
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2.5. Mokymasis visą gyvenimą
Atviroji dizaino, dailės ir architektūros mokykla
2015 m. ADDAM mokėsi: papildomo ugdymo užsiėmimuose –
413 asmenų, Meno terapijos – 32, Pedagoginių studijų – 40. Iš viso –
485 asmenys. Dirbo 68 dėstytojai, 46 mokytojai (iš 11 mokyklų) padėjo
atlikti pedagogines praktikas.
ADDAM 2015 m. surinko 50 304, 19 Eur įmokų, iš jų 2515,21 Eur
(5%) liko VDA , 37 728,15 Eur (75%) pagal nuostatus buvo išmokėti
atlygiai dėstytojams (sumokant visus mokesčius), 10 060,83 Eur
panaudota aptarnaujančio personalo atlygiams (sumokant visus mokesčius) ir ADDAM komandiruotėms, projektams, molbertų gamybai,
technikos priežiūrai ir kanceliarinėms prekėms. Mokykla Akademijai yra
pagaminusi 60 molbertų, kuriuos peržiūroms naudoja visi VDA studentai, taip pat savo parodoms naudoja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
fakultetai. ADDAM yra parūpinusi nemokamas pedagogines praktikas
Vokietijoje ir Lenkijoje, kurių vertė 3 172 Eur.
ADDAM vykdo papildomo ugdymo užsiėmimus Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje ir Visagine.
2015 m. pasirašyta 11 naujų bendradarbiavimo sutarčių, pagal
kurias buvo vykdomi šie darbai:
• pedagoginės praktikos parengtoje Pedagogikos krypties studijų
laipsnio nesuteikiančioje programoje,
• konsultuojami mokiniai dėl stojimo į VDA ir kitas menų mokyklas,
• suorganizuota ekskursija – pleneras į VDA Panemunės pilį Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 20–čiai dailės skyriaus
mokytojų,
• eksponuota parengiamųjų kursų mokinių darbų paroda Malūnų g. 5 I aukšto foje, eksponuota parengiamųjų kursų mokinių darbų
aplankų paroda Maironio g. 6, ADDAM koridorius,
• eksponuota mažylių ugdymo ir dailės užsiėmimų vaikų darbų
paroda „Mūsų mažiausieji“, šventė ir padėkų už dalyvavimą teikimas,
Maironio g. 6, ADDAM koridorius,
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• Bauceno Marija–Montesori pagrindinės mokyklos atstovų suorganizuotas vizitas į VDA, vakaras, ekskursija po VDA ir Nacionalinę
M. K. Čiurlionio menų mokyklą Bauceno dekanui kun. Veit Scapan
ir mokyklos direktorei Anne Duringen,
• organizuojami Visagino ir Kalvarijos III amžiaus universiteto
žmonėms papildomo ugdymo užsiėmimai,
• vesti spalvotyros papildomo ugdymo užsiėmimai ir ekskursijos
po VDA,
• įvyko respublikinis vaikų, studentų ir dėstytojų grafikos darbų
konkursas „PILYPAS NERIS_ DIEVO PAUKŠTELIS“, skirtas
šv. Pilypo Neri 500 m. gimimui. Darbų paroda vyko 2015–07–21
VDA ADDAM. Sudarytas ir išleistas katalogas, sukurtos ir įteiktos
dovanos bei padėkos dalyviams. Ši paroda buvo eksponuojama
2015–10–23 – 2015–11–23 Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje,
2015–12–01 – 2016–01–31 Drezdeno Meiseno vyskupijos Švietimo
namuose (Vokietija),
• organizuotas LMTA studentų atliekamas Renesansinės muzikos
koncertas VDA ir platesniai bendruomenei, skirtas šv. Pilypo Neri
500 m. gimimui. Darbų paroda vyko 2015–07–21 VDA ADDAM,
• kartu su Lietuvos dailės ugdytojų draugija ir Kauno kolegijos
Justino Vienožinskio menų fakultetu 2015–10–23 organizuota respublikinė tęstinė metodinė praktinė dailės mokytojų konferencija Platesnės
mokinio pasirinkimo galimybės – kompetencijų plėtros pagrindas,
• 2015–10–07 LR Seimo II rūmuose dalyvauta Respublikinės dailės
mokytojų ir moksleivių darbų parodoje „Gimtasis miestas miniatiūrose“, dalyviams įteiktos dovanos ir padėkos nuo VDA.
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Dailės edukacinis centras
DEC veiklos kryptys: studijų vykdymas, neformalaus švietimo
užsiėmimai ir kita edukacinė veikla, įgyvendinant Mokymosi visą
gyvenimą strategiją.
Studijų vykdymas. DEC 2015 m. buvo tęsiama nuo 2012 m. ištęstine
forma vykdoma akredituota laipsnio nesuteikianti studijų programa
Pedagoginės studijos, kurios 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; gebančius
dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias
funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse
mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas.
Programoje 2015 m. studijavo 40 studentų (iš viso 25 valstybės
finansuojamos vietos): 2014 m. įstoję ir studijas tęsiantys 22 studentai
ir 2015 m. į programą įstojusių 18 studentų. 2015 m. baigiamuosius
projektus atgynė ir pedagoginę kvalifikaciją įgijo 16 studentų
(6 pertraukė studijas).
2015 m. sistemingai siekta užtikrinti studijų programos Pedagoginės
studijos kokybę: koordinuotas personalo – dėstytojų, praktikų vadovų,
mentorių – kvalifikacijos kėlimas, praktikų organizavimo strategija,
kuriami būtini studijų kokybės užtikrinimui dokumentai; programa
2015 m. akredituota 6 metams (SKVC pažyma dėl vykdomos studijų
programos išorinio vertinimo, 2015.07.09; Nr. SV5–70). Programoje
2015 m. dirbo VDA nuolatiniai darbuotojai (doc. dr. Vitalija Gražienė,
lekt. Edita Kavaliauskienė, doc. dr. Sigita Saulėnienė), pagal autorines
sutartis, dėstė mokytojai ekspertai. 2015 m. programoje dėstė ir
vizituojanti dėstytoja Meryem Yalcyn (Turkija). Praktikoms vadovavo
doc. dr. Sigita Saulėnienė, Romualdas Karpavičius, Judita Brazauskienė, Irena Staknienė, taip pat vadovai užsienio šalyse (Anne Durigen
(Vokietija), Adam Maj (Lenkija), su studentais dirbo 19 mentorių.
Į studijų planą įtraukti 2 nauji pasirenkamieji dalykai: Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo dailės didaktika ir Pradinio ugdymo dailės
didaktika (dėstytoja J. Dilytė).
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2015 m. organizuojant pedagogines praktikas, aktyviai remtasi
socialinių dalininkų patirtimi. Bendradarbiauta remiantis septyniolika
2012–2014 m. pasirašytų sutarčių; 2015 m. pasirašytos 6 naujos
sutartys.
2015 m. dauguma programos dėstytojų dėstė, stažavosi kitose
užsienio aukštosiose mokyklose, dalyvavo projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, dalyvavo tarptautinių profesinių asociacijų veikloje.
Dėstytojų judumas, įvairi tarptautinė veikla susijusi su dėstomo dalyko
specifika, dėstytojų akademinių interesų kryptimi.
Neformalaus švietimo užsiėmimai. Išduoti 32 pažymėjimai Leif Tvilum
(Danija) seminare Mentor Today 2015–02–27 ir J. Dilytės seminare
Pradinio ugdymo dailės didaktika 2015–05–26 – 2015–06–08.
Kita edukacinė veikla, įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą strategiją.
Kartu su Lietuvos dailės ugdytojų draugija ir Kauno kolegijos Justino
Vienožinskio menų fakultetu 2015–10–23 organizuota respublikinė
tęstinė metodinė praktinė dailės mokytojų konferencija Platesnės
mokinio pasirinkimo galimybės – kompetencijų plėtros pagrindas.
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2.6. Dizaino inovacijų centras
Konsultacinė veikla
2015 m. kovo mėn. Dizaino inovacijų centro darbuotojai (Marius
Urbanavičius, Kristina Puleikytė ir Aistė Blažiūnė) lankėsi Vilniaus
dailės akademijos Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetuose, kuriuose
buvo pristatyta Dizaino inovacijų centro veikla, MTEP finansavimo
priemonės ir būdai gauti papildomą finansavimą iš MTEP veiklos
bei kasmetinis konkursas „Jaunojo dizainerio prizas“, taip pat aptartos
fakultetų bendradarbiavimo galimybės ateityje.
2015 m. balandžio 24 d. kartu su partneriais iš Valstybinio patentų
biuro bei Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO)
suorganizuotas seminaras dizaino apsaugos klausimais „Kaip apsaugoti
dizainą užsienyje?“.
2015 m. spalio 5 d. buvo konsultuojama dėl architektūros ir dizaino
plėtros gairių, kuriomis nustatomos Kultūros ministerijos politikos
kryptys architektūros ir dizaino srityse. Gairės parengtos vadovaujantis
2014 m. atlikta Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro
„Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija“.
Organizacinė veikla
Surengtas konkursas ir paroda „Jaunojo dizainerio prizas 2015“.
Iš pateiktų 76 paraiškų komisija atrinko 15 geriausių darbų, iš kurių
buvo surengta paroda. Ją aplankė 3 000 lankytojų. Lietuvių ir anglų
kalbomis 1000 vnt. tiražu buvo išleistas katalogas. Konkursas ir paroda
buvo finansuoti LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos kultūros
tarybos lėšomis. 2015 m. Dizaino inovacijų centras inicijavo VDA
dalyvavimą tarptautiniame Europos Komisijos lėšomis finansuojamame
projekte „REJuvenate European Design“ (REED). Vadovaujantis
projekto partneris – kompanija „Actiondog“ (Jungtinė Karalystė),
kiti partneriai – Tomas Bata universitetas (Čekija) ir AIJU Technologijų
institutas ir tyrimų centras (Ispanija). Projekto veiklos: kūrybinės
pratybos, paroda Vilniuje, tarptautinės parodos partnerių šalyse:
Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje ir Čekijoje ir informacijos sklaida.

63

Už projekto vykdymą ir administravimą bus atsakingi Dizaino inovacijų
centro darbuotojai. Kūrybinės pratybas ves VDA dėstytojai. Projekto
pradžia 2015–06–01, pabaiga 2017–05–30.
2015 m. balandžio 24 d. kartu su partneriais iš Valstybinio patentų
biuro bei Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO)
suorganizuotas seminaras dizaino apsaugos klausimais „Kaip apsaugoti
dizainą užsienyje?“.
2015 m. gegužės 5 – 8 d. suorganizuotos kūrybinės pratybos
„Įrankiai/Tools“, kurias vedė olandų dizainerė Ineke Hans. Kūrybinės
pratybos skirtos jaunosios kartos dizaineriams. Dalyvių skaičius –
14 a smenų, kurių dalis buvo VDA absolventai.
2015 m. rugsėjo 17 d. kartu su partneriais iš Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros (MITA) ir LR Ūkio ministerijos, suorganizuota
konferencija „Dizainas inovatyvaus verslo pradžiai“ apie inovatyvaus
dizaino galimybes ir dizaino pritaikomumą versle. Konferencija vyko
Dizaino inovacijų centro prof. F. Daukanto 112 aud.
2015 m. lapkričio 4 d. DIC dalyvavo Vilniaus dailės akademijoje
organizuojant Lietuvos ir Estijos Švietimo ir mokslo ministerijų specialistų darbinį susitikimą „
 2014–2020 m. ES investicijų periodo planavimas ir įgyvendinimas“.
2015 m. lapkričio 6–7 d. DIC buvo pastneriu menų fabriko „Loftas“ organizuotoje tarptautinėje dviejų dienų konferencijoje “What‘s
Next?”, skirtoje kūrybos industrijoms. Konferencija skirta kūrybininkams, verslininkams, ieškantiems inovacijų ir kūrybiškų sprendimų
savame versle.
Intelektinės nuosavybės valdymas
Norint išsiaiškinti intelektinės nuosavybės problematiką Vilniaus

dailės akademijoje vienas iš darbų buvo remiantis „Rekomendacijomis
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš inte
lektualinės veiklos rezultatų“ parengti intelektinės nuosavybės tvarką.
2015 m. balandžio 13 d. buvo pateikta pretenzija UAB „EMKO“
dėl VDA intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Po derybų 2015 m.
spalio 20 d. pasirašytos trišalės taikos sutartys.
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2015 m. gegužės 13 d. VDA senato posėdyje DIC pristatė klausimą
dėl VDA studijų sutarčių (BA, MA ir PhD) papildymo punktu dėl intelektinės nuosavybės. Šiam siūlymui buvo pritarta ir punktas dėl intelektinės nuosavybės buvo įtrauktas į 2016 m. studijų sutartis (BA, MA,
Phd). Ši informacija taip pat įtraukta į 2015 m. studentų atmintinę.
Išsami punkto formuluotė pateikta Senato 2015-05-13 Nr. S-2015-3 nutarime
2 lentelėje prieduose.

2015 m. birželio 25 d. buvo užregistruotas patentas „Pluoštinių
augalų plokštės ir jų gavimo būdas“ Nr. 6163 (galiojimo laikas 3 m.),
kurio savininkas – VDA, išradėjai: Inga Valentinienė, Jonas Venckūnas
ir Rasa Andriuškytė-Žukienė.
2015 m. spalio 20 d. keturi VDA studentai kreipėsi į Akademiją
su prašymu dėl turtinių teisių perleidimo ir VDA perleido jiems visas
turtines teises į dizainą, sukurtą studijų metu.
2015 m. lapkričio 11 d. Senato posėdyje buvo pritarta Integruotos
veiklos strategijos 2012–2020 m. Strateginių tikslų 5.2. punkto „Siekti
aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir
mokslinių tyrimų lygio“ papildymui „sukurti kūrybinės veiklos rezultatų
komercinimo ir žinių bei technologijų perdavimo sistemą“.
Dizaino sklaidos veikla
2015 m. birželio 12 d. LR Vyriausybėje renginio „Sumani specializacija startuoja Lietuvoje“ metu LR Kultūros ministerijos prašymu, buvo
pristatyta Lietuvos dizaino srities pasiekimų ir galimybių paroda.
2015 m. rugsėjo 22–27 d. surengtos ekspozicijos „Young Lithuanian
Designers“ bei „Young Lithuanian Illustrators“ Londono dizaino
festivalyje, platformoje TENT London. Ekspozicijų trukmė – 2015 m.
rugsėjo 24 – 27 d. Londono dizaino festivalio metu buvo eksponuoti
šešių VDA grafikos, grafinio dizaino ir dizaino specialybių absolventų darbai. Ekspozicijos dalyviai – konkurso „Jaunojo dizainerio prizas
2015“ laureatai bei grafikos ir grafinio dizaino studijas Vilniaus dailės
akademijoje baigę absolventai Dominyka Barkauskaitė, Urtė Šmitaitė,
Evelina Kudabaitė (Young Lithuanian Designers) ir Aistė Papartytė,
Rimantas Juškaitis, Lina Itagaki (Young Lithuanian Illustrators).

65

Ekspozicijas Londone iš viso aplankė 25 482 lankytojai (platformos
TENT London duomenys). Projekto partneris – Lietuvos Respublikos
ambasada Jungtinėje Karalystėje. Jaunųjų dizainerių ir iliustratorių
ekspozicijos buvo finansuotos Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.
2015 m. lapkričio 25 d. įrengtas informacinis ekranas D pastato hole
Maironio g. 3., kuriame bus pristatoma VDA vykdoma MTEP veikla
bei Meno ir dizaino laboratorijos techninės galimybės.
Administruojamas internetinis puslapis www.dic.lt; renkama,
talpinama ir teikiama jame aktuali informacija.
Prižiūrimas Dizaino inovacijų centro Facebook profilis, naujienas
šiame socialiniame tinkle seka 2 720 vartotojų, per 2015 m. šis skaičius
lyginant su 2014 m. išaugo 22 proc.

2.7. Studentų įsidarbinimas ir bendradarbiavimas
su socialiniais partneriais
Šis rodiklis VDA IPS stebėsenoje pradėtas naudoti 2015 m. įdiegus
Vilniaus dailės akademijos akademinės grįžtamojo ryšio sistemą,
patvirtinus Vilniaus dailės akademijos akademinės grįžtamojo ryšio
sistemos aprašą. Šiuo metu duomenys yra renkami katedrose, tačiau
nėra atliekama sisteminė apibendrinta jų analizė. 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.
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2.8. Studentų skatinimas ir parama
Akademijoje studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys:
skatinamoji stipendija, vienkartinė stipendija, vardinė stipendija,
doktoranto stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VDA
stipendijų nuostatai.
2015 m. iš Valstybinio studijų fondo:
• socialines stipendijas gavo 121 studentas, buvo išmokėta
113,000 Eur.
• neįgaliesiems studentams buvo skirtos tikslines išmokos
po 152,00 eurus kiekviena mėnesį:
rudens semestre 12 studentų, viso išmokėta – 8512,00 eurų;
pavasario semestre 14 studentų, viso išmokėta – 13680,00 eurų.
2015 m. iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijos kiekvieną mėnesį neįgaliesiems studentams
buvo mokėta finansinė pagalba – išmokos po 54,00 eurus:
rudens semestre 12 studentų, viso išmokėta – 3522,60 eurų;
pavasario semestre 14 studentų, viso išmokėta – 4903,00 eurų;
iš viso: 8425,73 eurų.
Viena studentė mokėjo už studijas, jai kiekvieną semestrą buvo
mokėta po 121,60 eurų, per mokslo metus sumokėta 243,20 eurų.
Vardinių stipendijų ir premijų pavyzdžiai:
• 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;
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• 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.
Duomenys apie vardinių stipendijų gavėjus pateikti 11 lentelėje prieduose.

Paskolos
2015 m. 76 VDA studentai gavo valstybės remiamas paskolas.
Didžioji paskolų dalis buvo skirta studijų kainai apmokėti (48 asmenų),
28 studentai sudarė sutartis gyvenimo išlaidoms padengti.
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2.9. Studijų kainos kompensavimas
2015 m. studijų įmokos buvo kompensuotos 67 VDA studentams.
Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 71 str., LR Vyriausybė
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.
2015 m. studijų įmoką pagal studijų rezultatus buvo galima kompensuoti 91 studentams: 9 – Architektūros, 2 – Vadybos; 6 – Menotyros,
35 – Dailės, 32 – Dizaino, 7 – Fotografijos ir medijų meno krypties
studentams, bet ne visi studijavusieji atitiko kriterijus, numatytus
Mokslo ir studijų įstatymo 71 str., LR Vyriausybė 2010 10 20 nutarimu
Nr. 1504.
VDA anksčiau studijavusieji 2015 metais pateikė reikiamus dokumentus, sulaukė teigiamą sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos
kompensacijos skyrimo.
Studentų skaičius, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje.
Pirmosios ir antrosios pakopų studentai turi galimybę keisti savo
studijų programą į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos pirmosios
pakopos ar antrosios pakopos studijų programos pirmojo 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.
2014–2015 mokslo metais 36 studentai pakeitė studijuojamas
studijų programas į kitas meno studijų srities programas.
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2.10. Absolventai
2015 m. VDA baigė 275 bakalauro studijų studentai. Daugiausia
studentų baigė studijas Vilniaus fakultete – 188, Kauno fakultetas
išleido 57, Telšių – 21, Klaipėdos – 9 bakalaurus. Daugiausia absolventų baigė Architektūros (65 absolventai: Vilniuje – 44, Kaune – 17,
Klaipėdoje – 4) ir Dizaino programas (43 absolventai: Telšiuose – 21,
Kaune – 12, Vilniuje – 10).
II pakopos magistro studijas baigė 114 absolventų. Magistro studijos
vyko Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje, Kauno ir Klaipėdos fakultetuose. Daugiausia magistrų baigė Kultūros vadybos ir kultūros politikos
(19 absolventų) ir Tapybos programas (11 absolventų: Vilniuje – 8,
Kaune – 3).
Doktorantūrą baigė 5 doktorantai. VDA Doktorantūros skyriuje
2015 m. buvo sėkmingai apgintos 3 menotyros disertacijos ir 2 meno
projektai.
Duomenys apie I ir II pakopų absolventus pateikti 12 lentelėje prieduose.

VDA absolventai (I, II, III pakopos) 2011–2015 m.
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2.11. Studijų aplinkos gerinimas. Studijų infrastruktūra
Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakuletuose Studijų aplinkos gerinimui
buvo naudojamos Studijų veiklos ir Studijų aprūpinimo fondų ir kitų
finansavimo šaltinių lėšos – 130000 Eur. 39388 Eur buvo skirta katedroms proporcingai pagal studentų skaičių prekių ir paslaugų įsigijimui.
Vilniaus fakulteto tarybai skirta 2027 Eur, Aukštųjų studijų fakulteto
tarybai – 2027 Eur, tarptautinei UNESCO katedros praktikai –
2027 Eur, MDL naujos foto įrangos pirkimui 20273 Eur, Dailėtyros,
kalbų ir bendrauniversitetinių dalykų auditorijų atnaujinimui –
14481 Eur, Meno ir dizaino laboratorijai prekėms ir paslaugoms,
susijusioms du studijų procesu – 40000 Eur. Už SAF rezervą –
9548 Eur buvo nupirktos 4 WACOM Cintiq 27QHD Pen and Touch
planšetės.
43 443 Eur Studijų veiklos fondo biudžetinės lėšos, 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.
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2.12. Grįžtamasis ryšys
VDA studentų, dėstytojų, praktikų vadovų, socialinių partnerių,
alumnų nuomonė apie studijas yra tiriama ir analizuojama kasmet;
iki šiol tai atlikdavo VDA katedros. Nuo 2015 m. grįžtamojo ryšio
duomenis tiria ir analizuoja Studijų programų komitetai. Siekiant
studijų kokybės, atkreiptas dėmesys į grįžtamojo ryšio duomenų
rinkimo kryptingumą ir sistemingumą, todėl sukurtas VDA akademinės
grįžtamojo ryšio sistemos aprašas (patvirtintas Senate 2015.02.25;
protokolo Nr. S–2). Vadovaujantis šiuo aprašu, 2015 m. pradėtas
standartizuotas studentų požiūrio į studijas tyrimas visuose VDA
fakultetuose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių). Studentai vertino
visus II semestre studijuotus dalykus šiais aspektais: dalyko turinio,
dermės tarp mokymo, mokymosi ir pasiekimų vertinimo, dalyko
atvirumo studentų kūrybai, 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 bus skiriama įvairioms tiriamųjų
grupėms (ne tik studentams, bet ir dėstytojams, praktikų vadovams,
socialiniams partneriams, alumnams), įvairioms tyrimo formoms
(pvz., pokalbiams, interviu, focus grupėms, anketavimui), tyrimo
dažniui, tyrimo duomenų rinkimo, saugojimo ir viešinimo vadybos
tobulinimui.
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2.13. Meno ir dizaino laboratorija
			
Meno ir dizaino laboratorija 2015 m. užtikrino ir plėtojo studentų
praktinių užduočių įgyvendinimą. Studijų aptarnavime dalyvavo 28
praktinio mokymo specialistai. MDL darbuotojai keldami dalykines
ir bendrąsias kompetencijas dalyvavo anglų kalbos, konfliktų ir krizių
valdymo, Socialinio dialogo kursuose, vyko profesinės ir dalykinės
stažuotės. Greta sistemingo studijų proceso, MDL vyko bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo įstaigomis – vykdomos kūrybinės dirbtuvės,
įmonės naudojosi laboratorijų patalpomis ir įranga. Padidėjęs naudojimasis Spaudos centro paslaugomis, operacijų kiekis išaugo nuo 4541 vnt.
iki 4679 vnt. Atlikta spaudos paslaugų už 14.478,87 Eur. Vyksta
personalo plėtra – MDL kolektyvas pasipildė elektronikos specialistu
praktiniam studentų mokymui. Dizaino laboratorijoje įrengta
elektronikos darbams skirta patalpa su jai reikalinga bazine įranga
už 2.488,94 EUR.
Studentų judumas tarp laboratorijų darosi vis populiaresnis
(582 studentai). Taip pat 28 studentai iš kitų VDA žfakultetų
naudojosi MDL paslaugomis. 2015 m. iš studijų aprūpinimo fondo
nuosavų lėšų (20.000 Eur) buvo atnaujinta Fotografijos ir medijos
meno laboratorijos fotoaparatūra ir kompiuterinė įranga. Papildyta
Kostiumo laboratorijos materialinė bazė. Iš studijų aprūpinimo fondo
nuosavų lėšų nupirktas kompiuterinės 5 klasės mezgimo mašinos
komplektas su mezgimo programomis ir nešiojamu kompiuteriu,
kompiuterinė siuvinėjimo mašina su siuvinėjimo programa, buitinė
siuvimo mašina (išleista 5.576,89 Eur). Atnaujinta Kostiumo ir Monumentaliosios dailės ir scenografijos laboratorijoje esančios siuvimo
mašinos. Iš Rektoriaus fondo lėšų (išleista 4.621,58 Eur) buvo įsigytos
9 siuvimo mašinos, 1 greitaeigė siuvimo mašina, 2 overlokai, lyginimo
įranga BIEFFE MAXI VAPOR. Iš studijų aprūpinimo fondo nuosavų
lėšų įsigyta mozaikos skaldymo mašina ir specialūs darbo įrankiai –
replės, kirstukai, plaktukai (išleista 3.300,00 Eur). Papildyta Tekstilės
laboratorijos siuvimo įranga. Iš studijų aprūpinimo fondo nuosavų
lėšų įsigytos buitinės siuvimo mašinos – 2 vnt. (išleista 480,68 Eur).
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Gauta paramos iš 5 įmonių pagal sudarytas Paramos sutartis. Bendra paramos vertė – 20.297,95 Eur.
Meno ir dizaino laboratorijos materialine baze naudojasi vis didesnis
studentų kiekis 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.
2015 m. MDL specialistai paruošė 2 mokomuosius stendus, 2 meto
dinius aplankus, 4 metodinius aplankus kompiuterinėje laikmenoje.
7 MDL darbuotojai kėlė savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas:
3 iš jų įgijo magistro laipsnį; 1 studijuoja pedagogines studijas; 2 darbuotojai dalyvavo mobilumo mokymuose Turkijoje, Portugalijoje.
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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
dalyvauja 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. 2015 m. buvo ypač pabrėžiama namų
darbų peržiūrų svarba, kadangi būtent jose buvo galima atsirinkti
kandidatus į tikslinio finansavimo vietas. 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 pro
fesionalią kritiką ir patarimus.
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3. AUKŠTŲJŲ STUDIJŲ FAKULTETAS

3.1. Magistro studijos
Aukštųjų studijų fakultetas administravo tik Vilniuje vykdomas
magistrantūros programas. VDA mastu, dalyvaujant Studijų tarnybai
ir Stojamųjų egzaminų komisijai, fakultetas vykdė priėmimą į visas
II pakopos studijų programas, kontroliavo studijų proceso rezultatus
VDA informacinėje sistemoje, rengė duomenis VDA magistro diplomams ir diplomų priedeliams.
Trečius metus fakultete organizuojami magistrantūros seminarai
anglų kalba (Theoretical seminars & critical meetings for VAA Master
students) įgavo galutinę formą bei vietą studijų procese. Seminarus
moderavo prof. Henrik B. Andersen, koordinavo dr. Aušra Trakšelytė.
Buvo pravesti 4 seminarai – susitikimai, kuriuose dalyvavo 4 užsienio
menininkai ar aukštųjų mokyklų profesoriai: Brandon LaBelle (Norvegija), Brand Per Aage (Danija), Jan Bæklund (Danija), Mike Bode
(Niederlandai). Seminaruose darbus pristatė 16 studentų: 8 – I kurso,
7 – II kurso, 1 – Erasmus studentas. Seminaruose dalyvavo 6 katedrų
(programų) studentai: Fotografija ir medijų menas – 5, Grafika – 3,
Tapyba – 3, Skulptūra – 3, Monumentalioji dailė – 1, Keramika – 1.
Fakultete nuosekliai tęsiama veikla, diegiant meninio tyrimo prieigą
meno krypčių magistro studijose ir doktorantūroje. 2015 m. parengtas
ir Senate patvirtintas „II pakopos baigiamojo darbo aprašas“, apibrėžiantis galimas meninio tyrimo formas bei apimtis baigiamajame rašto
darbe. Siejami su meniniu tyrimu kūrybiniai projektai vėl pristatyti
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kasmetinėje Meno doktorantų parodoje. Su nemažu susidomėjimu
sutiktas ir aptartas VDA leidinys Meninis tyrimas: teorija ir praktika
(Acta academiae artium vilnensis Nr. 79), kuriame straipsnius paskelbė
akademijos doktorantai, mokslininkai ir meniniu tyrimu besidomintys
dėstytojai/menininkai.
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3.2. Doktorantūra
VDA Doktorantūros skyriuje 2015 m. buvo sėkmingai apginti du
pirmieji meno doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai.
Apgintos 3 humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro
disertacijos.
Apgintų disertacijų ir meno projektų sąrašas pateiktas 13 lentelėje prieduose.

2015 m. rugsėjo mėnesį buvo priimti 8 doktorantai į valstybės
finansuojamas vietas: 3 – į menotyros kryptį (iš jų vienas – į LKTI),
3 – į dailės kryptį ir 2 – į dizaino kryptį. 2 doktorantės priimtos į
mokamas vietas: viena – į dailės krypties meno doktorantūros nuolatines studijas ir viena – į dailės krypties meno doktorantūros ištęstines
studijas, skirtas meno licenciatams.
Doktorantūros studentų kaita 2011–2015 m. pateikta 14 lentelėje prieduose.
Svarbiausiosios menotyros ir meno doktorantų veiklos kryptys pateiktos 15 lentelėje
prieduose.

Nuo 2015 m. sausio mėnesio VDA kartu su kitais šešiais Europos
universitetais pradėjo vykdyti tarptautinį tarpdisciplininį doktorantūros
studijų projektą ArcInTex ETN finansuojamą iš Europos komisijos
Marie Skłodowska-Curie fondo (programa „Horizontas 2020“). Pagal
jį nuo 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).
2015 m. balandžio 23 – gegužės 9 d. VDA ekspozicijų salėse „Titanikas“ įvyko meno doktorantų kūrybos paroda „Mnemosinės ledkalnis“
(kuratorius Giedrius Gulbinas). Parodos kontekste balandžio 29–30 d.
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surengti antrieji meno doktorantų skaitymai, išleistos pranešimų tezės.
2015 m. Doktorantūros skyrius sėkmingai plėtojo tarptautinę veiklą.
Spalio mėn. 12–16 d. suorganizuota tarptautinio tinklo ArcInTex
konferencija ir kūrybinės dirbtuvės „Active Textile“. ArcInTex – tyrėjų
tinklas, vienijantis meno ir technologijų studijų programas vykdančius
universitetus, tyrimų ir verslo institucijas. Spalio 12–14 d. Vilniuje
paraleliai vyko keturios kūrybinės dirbtuvės: „Sound-Image-StructureFabric“, „Experimenting Textile Integration with Active Components“,
„The System: Man, Object, Space“, „Building up with Bioplastics“.
Jų rezultatai pristatyti baigiamojoje parodoje Dizaino inovacijų centro
112 aud. Spalio 15–16 d. Panemunės pilyje surengta konferencija. Joje
pranešimus skaitė Agneta Nordlung Andersson (Švedija), Eglė Ganda
Bogdanienė (Lietuva), Julijonas Urbonas (Lietuva), Anna Louise Bang
(Danija), Deima Katinaitė (Lietuva), Viktorija Sokolovskaja (Lietuva),
Pirjo Kääriäinen (Suomija), Ieva Petkune (Latvija), Nijolė Goštautaitė
Midttun (Lietuva), Richard Kettley (Didžioji Britanija). Renginiui buvo
išleista programa su pranešimų tezėmis.
2015 m. toliau tęsiamas viešųjų paskaitų–diskusijų su žymiais
menininkais ciklas (moderatorius doc. Julijonas Urbonas). Paskaitas
skaitė: Luc Aubry, Nomeda & Gediminas Urbonas, Mårten Spångberg,
Rozsa Zita Farkas, Ugnius Gelguda ir Neringa Černiauskaitė (aka
Pakui Hardware), Andreas Angelidakis, Stephen Wright, Algis Mickūnas, Dr. Leah Edwards, Nina Power, Jennifer Teets, Darius Mikšys,
Úrsula Pilar San Cristóbal Opazo, Ieva Misevičiūtė.
Siekiant pagerinti studijų ir tyrimų aplinką fakulteto kuruojamose
patalpose (C1 korpusas, Malūnų g. Nr. 3) įrengtos dvi naujos darbo
vietos menininkams-tyrėjams, bendro naudojimo posėdžių auditorijoje
Nr. 102 sumontuota profesionali garso ir video demonstravimo įranga.
Skatinant tarpdisciplininį, atskirų šakinių padalinių ar programų ribas
peržengiantį bendradarbiavimą, Doktorantūros skyriuje pirmaeilėms
docento pareigoms įdarbintas vienas dėstytojas.
Suvestiniai fakulteto veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje prieduose.
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4. VILNIAUS FAKULTETAS

4.1. Veiklos apžvalga. Studijos
2015 m. įvyko 5 fakulteto tarybos posėdžiai, per kuriuos buvo
svarstomi įvairūs su studijomis susiję klausimai. Svarbesni jų: akademinės grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimas, VDA Vilniaus fakulteto
raidos strategija, studijų rezultatų įskaitymo tvarka.
Fakulteto vystymo strategija
Studentų grįžtamojo ryšio informacija turėtų būti standartizuota
visoje institucijoje.
Įvesti veiksmų planavimą visuose veiklos lygmenyse (strateginiai
planai, metinės ataskaitos).
Nustatyti strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybinius rodikliu.
Sukurti formalaus grįžtamojo ryšio studentams apie jų pasiekimų
vertinimą sistemą.
Sukurti personalo ugdymo programą, skirtą dėstymui ir studijavimui.
Didinti kūrybinių atostogų skaičių, kurias remtų VDA.
Sukurti aiškią mokymosi visą gyvenimą strategiją.
Prioritetiniai fakulteto vaidmenys 2016 m.
Kurti augančią įvairių vidinių bei išorinių tarpininkų bendruomenę.
Garantuoti inovatyvumą, meninę, mokslinę ir socialinę įtaką.
Kurti atsakingas ir naujas strategijas, tyrimų ir ugdymo realybes.
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Didinti skaidrumą, atvirumą ir kolegialumą sprendimų priėmimo
procesuos.
Užtikrinti priėjimą prie tikslios informacijos.
Atverti komunikacijos kanalus, artikuliuojant fakulteto vertybines
nuostatas.
Gerbti fakulteto narių akademinę laisvę.
Stiprinti dėstytojus, personalą ir studentus.
Iki metų pabaigos bendromis pastangomis pavyko sukurti grįžtamojo ryšio sistemą, jos aprašą ir parengti įgyvendinimo priemones. Patobulintas veiklos planavimas, metinių ataskaitų formos. Strateginių tikslų
įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai suderinti su savianalizės duomenų
kaupimo sistema, kas gerokai palengvins studijų ir administravimo
kokybės stebėseną.
Metų pradžioje patvirtintas biudžetas, paskirstytos lėšos šakiniams
padaliniams. Jame 2015 metais buvo sutelktas dėmesys į Dailėtyros
katedros patalpų ir įrangos atnaujinimą. Kaip ir kasmet organizuojamos
peržiūros, egzaminai, baigiamųjų darbų gynimai. Buvo skiriamas
didesnis dėmesys studijų programų rezultatų analizei ir II–III kursų
projektavimo ir / ar kūrybinių projektų prisistatymams. Tam tikslui
buvo sudaryta fakulteto metodinė komisija, kuri pasirinktinai stebėjo,
kiek rišlus programos turinys. Verta paminėti išorinių ekspertų vertinimą ir 10-ies programų akreditavimą (Architektūros studijų krypties – 1,
Socialinių mokslų studijų krypties – 1, Dizaino studijų krypties – 8).
Šešeriems metams akredituotos aštuonios, trejiems metams – dvi.
Geras rodiklis, tačiau, kaip vėliau matysime, gerinti yra ką.
Gegužės mėnesį buvo patvirtinti 2015–2016 mokslo metų studijų
planai. Kas metai gerėja dalykų ir programų aprašai informacinėje
sistemoje, tačiau dar nepakankamai atsakingai ir greitai yra taisomi
ar atnaujinami dalykai, kuriuose pastebėta trūkumų. Tam akivaizdžiai
nepakanka studijų programų vadovų dėmesio. Studijų programų
ir dalykų aprašų analizė informacinėje sistemoje vykdoma ne mažiau
kaip du kartus per metus, ataskaitos siunčiamos katedrų vedėjams
ir programų vadovams, šioje srityje tikimasi be sankcijų pasiekti
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 atenkinamų rezultatų. Vis didesnę reikšmę turi internete talpinamos
p
žinios, kartais tai vienintelis būdas pasiekti informaciją. Tyrimas parodė,
kad jaunoji karta žinias apie akademiją ir joje vykdomas programas
gauna tik iš VDA tinklapio. VDA Vilniaus fakulteto programų svetainių
analizė (2015-11-24) parodė, kad ir šioje srityje yra ką tobulinti.
Vilniuje pabaigtas projektas ,,Rektoriaus kava“. Studijų kokybės
skyriaus vedėja dr. V. Gražienė jį apibendrino ir pristatė fakulteto
tarybos nariams. Projektas galėtų būti sėkmingai tęsiamas kituose
fakultetuose. Tarp kitų klausimų 2015 m. buvo atsakingai sprendžiami
ir su akademine etika susiję dalykai.
Svarbesni įvykiai
,,Lit Pol Link“ įstaigos 2014 organizuoto plenero paroda (VDA
2015-05-01–2015-05-30) ir katalogo pristatymas. Bendradarbiaujant
,,Lit Pol Link“ ir VDA organizuotas tarptautinis pleneras Alytaus rajone
(2015-09-01–2015-09-10). Surengtas tarptautinis VDA Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos (1941–1996) piešinių konkursas / paroda
VDA 2015-10-01–2015-10-31 d. Išleistas leidinys ,,VDA Kalendorius
2016“. Suorganizuotas ,,Ary Stillman“ stipendijos konkursas. Suorganizuotos studentų meno dienos (Všį ,,Performatyvus“ kartu su VDA
performatyvaus meno laboratorija).
Pademonstruoti performansai ,,Ate Baltai“ ir ,,Koncertas“ (idėjos
autorius Česlovas Lukenskas kartu su VDA performatyvaus meno
laboratorija).
Atstovauta KUNO konferencijoje Rygoje 2015-10-15–2015-10-17.
Surengta vieša diskusija po piešinių konkurso VDA 2015-12-03.
Studijų programų sklaida
Studijų programos buvo viešinamos mugėse Kaune, Vilniuje ir
karjeros dienoje Alytuje. Atvirų durų dienos ir moksleivių savarankiškų
darbų peržiūros taip pat pritraukia būsimų studentų. Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Ukmergės meno mokyklos, Visagino vaikų kūrybos namų moksleiviai buvo atvykę į ekskursijas po
Akademiją. Piešimo katedros dėstytojai suorganizavo M. K. Čiurlionio
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meno mokyklos moksleivių atvirą piešimo pamoką VDA 2015-12-09.
Įskaitant ADDAM bendradarbiavimą, fakultetas palaiko ryšius su
keliomis dešimtimis vidurinių, meno mokyklų ir gimnazijų. Sėkmingai
vykdomas projektas ,,Studentas savaitei“.
Studijos
2015 m. Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultete išaugo etatų skaičius.
Pagrindinėse pareigose susidarė 146,1 etato, nepagrindinėse – 23,15
etato. Dėstomų dalykų skaičius lyginant su praėjusiais metais taip pat
išaugo (apytiksliai penkiasdešimčia). 2015 metais 860 dalykų buvo
dėstoma bakalaurams, 396 magistrams, 28 doktorantams. Vadovauta
(tik 2015 m. apgynusiems darbus) studentų baigiamiesiems darbams,
kas sudarė 198 bakalaurų, 110 magistrų darbus. Bakalaurų buvo 929,
magistrų – 274 (gruodžio 31 dienos duomenimis). Lyginant su 2014 m.
studentų nežymiai sumažėjo (apie 20).
Į Vilniaus fakultetą 2015 m. priimta 220 bakalaurų, 121 magistras
(iš viso 30 mažiau). 2015 m. baigė 186 bakalaurai, 83 magistrai (bakalaurų net 74 mažiau).
2015 m. studentų bendrai vykdyta 14 skirtingų katedrų tarpdisciplininių projektų per metus. Tai pirmas tokio tipo rodiklis, atspindintis
sėkmingą tarpkatedrinį ir tarpprograminį bendradarbiavimą.
15 studentų sukurtų objektų ir / ar paslaugų verslo įmonėms,
yra taip pat geras rodiklis.
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Vilniaus studentų skaičiaus dinamika 2011-2015 m. (I, II, III pakopa)
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4.2 Metodinis darbas
Iš naujo parengtos, tobulinamos, kita kalba parengtos 209 dalykų
(modulių) programos ir neformalios pedagoginės veiklos programos.
Buvo parengtos 211 dalykų (modulio) studijų priemonės (peržiūrų,
egzaminų, savarankiškų darbų, praktikų užduotys, stendai, maketai,
modeliai, garso, vaizdo juostos, CD ir kita). Šie rodikliai blogesni negu
2014 m. Parengti 7 nuotolinių studijų dalykai (buvo vos 2). Katedrų
(ar padalinio) pedagogų organizuoti 159 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). Šis rodiklis visu šimtu
dvidešimt pralenkia 2014 m.

4.3. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
Kvalifikacija tobulinta 272 atvejais (studijos, kursai, seminarai,
konferencijos, plenerai, parodos ir kt.). Meninėse arba mokslinėse
stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje dalyvavo 40 darbuotojų. Kaip minėta
anksčiau, kvalifikacijos tobulinimas 2016 metais bus sprendžiamas
iš esmės, todėl 2015 m. metais pokyčių šioje srityje dar akivaizdžiai
per mažai.

4.4. Renginiai
Dėstytojų kūrybinė veikla atsispindi 979 projektuose, parodose,
akcijose ir kituose meniniuose veiksmuose. Labai panašiai kaip ir
2014 m. dėstytojai buvo nepaprastai aktyvūs ir kūrybiški. Meninės
kūrybinės veiklos ekspertavimas, konsultacijos socialiniams partneriams, vertimai, recenzijos ir kita iš viso vyko 78 atvejais. Išskiriami
176 studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai pasiekimai,
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o 134 teikiami, kaip išskirtiniai svarbiausi meninės veiklos rezultatai (šie
rezultatai 2014 metais nebuvo skaičiuojami). Išleista 13 tarptautiniu
mastu pripažintų mokslo leidyklų monografijų ir / ar knygų skyrių (šis
rodiklis nebuvo skaičiuojamas).
Kitos mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai
mokslo darbai sudaro 66 vienetus. 34 mokslo straipsniai, knygų skyriai,
publikuoti recenzuojamuose leidiniuose. Šie rodikliai palyginti su
2014 m. akivaizdžiai geresni.
Vykdyta 10 taikomųjų ir 11 užsakomųjų tyrimų.
Perskaityta 160 pranešimų konferencijose / seminaruose Lietuvoje
ir užsienyje. Paskelbta 286 straipsniai spaudoje, taip pat radijo ir TV
laidose, skaitytos paskaitos visuomenei (mokslo, meno populiarinimo
darbai). Konsultacijos organizuotos 68 kartus, o 159 konsultacijos
surengtos studentams, kaip ne studijų proceso veikla. Turime 11
unikalios mokslinės / meninės aparatūros bei įrangos elementų.
Visi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rodikliai yra
panašūs kaip ir 2014 m. Ryškesnis rodiklis yra straipsniai spaudoje.
Dalyvauta 30 VDA projektų, 46 Lietuvos, 62 tarptautiniuose
projektuose ir programose, tarptautiniuose mainuose (LLP / Erasmus,
Nord Plus ir kt.), ES struktūrinių fondų projektuose. 2014 m. dėstytojai projektuose dalyvavo aktyviau.
Į katedras atvyko 19 (dirbti / stažuotis) mokslininkų / menininkų.
Iš katedros išvyko 4 (dirbti / stažuotis) mokslininkai / menininkai.
Šiais metais ir taip jau mažas mobilumo rodiklis smuko dar žemiau.
Kitaip bendradarbiauta užsienyje (išskyrus konferencijas) 18 atvejų.
Kiti 10 besilankę (išskyrus dalyvavimą konferencijose) ir 5 dalyvavę
tarptautinėse programose / svarbiuose projektuose mokslininkai /
menininkai sudaro nežymią dalį tarptautinių profesinių mainų.
Šie rodikliai iškalbingai praneša apie nepakankamą katedrų ir programų
dėmesį profesiniam mobilumui.
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4.5. Studentų pasiekimai
Studentų 176 meninės, mokslinės veiklos profesiniai pasiekimai
atskleidžia gana aktyvų kūrybinį potencialą, tačiau lyginant ataskaitas
matyti, kad jose pateikiama visu penkiasdešimčia pasiekimų mažiau
negu 2014 m. Keletą ryškesnių 2015 m. profesinių studentų pasiekimų
norisi paminėti.
Fotografijos ir medijos meno katedros studentė Ona Julija Steponaitytė tarptautiniame Stokholmo kino festivalyje apdovanota žiuri prizu
,,Už geriausią moters vaidmenį“ rež. A. Kavaitės filme Sangailės vasara“
(Švedija 2015).
Grafikos katedros doktorantė Laisvydė Šalčiūtė dalyvavo grupinėje
parodoje ,,Art15 London“ (tarptautinė šiuolaikinio meno mugė
Londonas 2015).
Anastasija Sosunova, (IV kursas BA) dalyvavo tarptautinėje parodoje Tokyo International Mini-Print Triennial Tama Art University
Museum / Tokyo, JP 2015.
Interjero dizaino katedros studentai Marija Stonytė, Viktoras Čeika,
Ričardas Bertašius, Vilius Bružas už kūrybinių dirbtuvių konkurse
„Gėlių paviljonas“ kavinės interjero koncepciją pelnė I vietą (Vilnius).
Marija Stonytė, Rita Raziūnaitė, Akvilė Mišeikytė, Ona Makuškaitė (kūrybinės dirbtuvės-konkursas „Creme de la Creme POP UP parduotuvė“) pelnė I vietą.
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros studentės
Larisa Jasinskaja, Marina Jasinskaja, Radvilė Juozapaitytė, Guoda
Korsakaitė, Elžbieta Kvašytė, Kotryna Maldutytė, Austėja Šakytė,
Raminta Šlepikaitė, Monika Valkiūnaitė, Rūta Venskutė, Sigita Budraitytė, Dagnė Gumbrevičiūtė dalyvavo tarptautinėje scenografijos parodoje (Tarptautinė scenografijos ir architektūros paroda „Prahos kvadrienalė 2015“, studentų sekcija) Čekijoje.
Skulptūros katedros magistrantė Monika Dirsytė ,,ArtVilnius15“
žiūrovų išrinkta geriausia menininkė.
Tekstilės katedros studentė Rasa Jundulaitė tarptautinėje Bratislavos
mini tekstilės parodoje pelnė pagrindinį prizą jaunimo kategorijoje.
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Ieva Augaitytė dalyvavo I tarptautinėje konferencijoje „Kaip suprasti
kurčiųjų meną?“ (Varšuva, Nacionalinė meno galerija Zachęta 2015).
UNESCO katedros studentas Paulius Dovydavičius laimėjo konkursą praktikoms diplomatinėse atstovybėse (LR Ambasada Vokietijoje
2015).
Dizaino katedros studentas Dominykas Budinas konkurso „Electrolux Design Lab 2015“ finalo dalyvis ir antros vietos prizo laimėtojas
(Helsinkis, Suomija 2015). Lukas Avėnas pelnė ,,A‘design award 2015“
apdovanojimą ir konkurso „Geras dizainas 2015“ diplomą (Italija,
Lietuva 2015). Ignas Survila 43-čioje tarptautinėje Ženevos išradimų
parodoje laimėjo sidabro medalį eko-transporto kategorijoje (Ženeva,
Šveicarija 2015).
Tapybos katedros magistrantas Petras Lincevičius ARTVILNIUS’15
pelnė geriausio jaunojo menininko prizą.
Grafinio dizaino katedros studentė Ineta Plytnikienė pasauliniame
konkurse ,,Concept We Wish Were Real 2015 (CWWW)“ – II vietos
laimėtoja. Paskirtas diplomas ir piniginis prizas.
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4.6. Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas 256 atvejais atsispindi veikla komisijose, darbo
grupėse, komitetuose, tarybose ir ekspertine veikla.
Organizuoti 162 profesiniai renginiai (parodos, plenerai, konkursai,
simpoziumai, mugės, ekspozicijos, koncertai, šou, susitikimai, šventiniai
renginiai, festivaliai, ekskursijos, kt.). Narystė tarptautinėse, Lietuvos
asociacijose, sąjungose, draugijose ir kt. 216 atvejų rodo didelį
aktyvumą.
Ataskaitose nurodomi 22 aukščiausi akademinio personalo veiklos
įvertinimai (apdovanojimai ir kt.) per 2015 m.
169 atvejais nurodomas bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo
institucijomis, regioninėmis valdymo struktūromis, socialiniu partnerių
organizacijomis, darbdaviais. Šį rodiklį reikėtų aptarti plačiau. Grafikos
katedra bendradarbiauja su LMA (Latvijas mākslas akadēmija). Studijų
programos tobulinimo ir akreditavimo tikslais skatina Interjero dizaino
katedrą bendradarbiauti su verslo įmonėmis (UAB SPEKAS ir Ko,
UAB PLAZMA, UAB INBLUM, UAB a01 architektai, UAB BALTŲ
LANKŲ LEIDYKLA, UAB GAUDRĖ). Paminklotvarkos katedra
bendradarbiauja su VU chemijos fakultetu, Kultūros ministerija.
Tekstilės katedros socialinis partneris yra Edukologijos universitetas.
Dizaino katedros partneriai du – KTU ir VGTU. Lietuvos kultūros
tyrimų institutas, Modernaus meno centras yra Tapybos katedros
partneriai.
Gausus sąrašas partnerių pateikiamas iš Kostiumo dizaino katedros.
Svarbesnieji yra Kultūros baras KABLYS, Nidos savivaldybė, Lietuvos
Dailės muziejus, Etnografijos muziejus. Tai rodo katedros aktyvumą
palaikant intensyvius profesinius ryšius su socialiniais partneriais. Kitos
katedros šio rodiklio nepateikia arba tam skiriamas atsitiktinis nesistemingas dėmesys. Bendradarbiavimas su aukščiausio profesinio lygmens
socialiniais partneriais akivaizdžiai nepakankamas, tačiau tikėtina, kad
jau artimiausioje perspektyvoje tai keisis.
Suvestiniai Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultetų veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje
prieduose.
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5. KAUNO FAKULTETAS

5.1. Veiklos apžvalga
Kauno fakultetas 2015 m. dirbo kaip ir kasmet nuosekliai ir sistemingai, vykdydamas pagrindinę misiją – ugdyti universitetinio lygio
dailės srities menininkus. Studijų procesas visose programose vyko
pagal nuolat tobulinamus studijų planus, gauti pavasario ir rudens
semestrų rezultatai buvo patvirtinti fakulteto Tarybos posėdžiuose.
2015 m. buvo produktyvūs naujų programų iniciatyvų atžvilgiu.
Pradėtos derybos dėl dviejų bendrų programų su Kauno technologijos
universitetu ir atlikti parengiamieji darbai. Dalinantis Akademijos
kompetencijomis su kitais universitetais, ne tik suteikiama galimybė
mūsų pedagogams dirbti su kitomis auditorijomis, bet tuo pačiu
garsinamas VDA vardas. Tai iliustruoja jau trečius metus sėkmingai
veikianti bendra LSMU ir VDA Dailės terapijos programa, kuri
2016 m. išleis pirmąją absolventų laidą.
Vykdytas pirmas priėmimas į Interjero dizaino I pakopos studijų
programą buvo sėkmingas. Pageidaujančiųjų ir priimtų studijuoti
skaičiai yra rodiklis, jog studijų programa VDA Kauno fakultete pasiteisina. Ir toliau bus siekiama, kad studijų programa būtų kokybiška,
o vykdomos studijos konkurencingos. Tačiau priėmimas į studijų
programas 2015 m. buvo sėkmingas ne visoms Kauno fakulteto programoms. Į Skulptūros, Stiklo ir Architektūros bakalauro studijų programas nepriimta studentų, nors stojančiųjų buvo. Įvairių susitikimų bei
posėdžių metu diskutuota apie šio reiškinio priežastis ir ieškota būdų
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situaciją gerinti ar pakeisti, tam kurti ilgalaikės ir trumpalaikės veiklos
planai.
Sėkminga projektinė veikla, vykdoma lygiagrečiai su studijų procesu – dar vienas aspektas, padedantis tinkamai veikti programai. Tai jau
ne pirmus metus įrodo Grafinio dizaino, Dizaino ir Dailės terapijos
studijų programos. Paskutinį ataskaitinių metų ketvirtį fakultete
įsteigtas projektų koordinatoriaus etatas. Siekta struktūros ir efektyvumo gausiose fakulteto projektinėse veiklose.
Trečius metus vykdomo tarptautinio projekto „NewIdea 2016/3C“
gauti rezultatai teigiami, o džiugu tai, kad projekto partnerių iš Danijos
lūkesčiai buvo ne tik išpildyti, bet ir pranokti. Tai rodo, kad Kauno
fakultetas tarptautiniame lygmenyje gali ne tik organizuoti akademinius
renginius, bet taip pat geba tenkinti aukštus tarptautinių kompanijų
ir gamintojų reikalavimus.
Vizituojančių dėstytojų pagal Erasmus ir Švietimo mainų paramos
fondo programas lankymasis fakultete yra reikšminga studijų dalis, kuri
didina fakulteto tarptautiškumą, ir padeda perimti užsienio šalių studijų
gerąją patirtį. Todėl studijų programų komitetai skatinami ieškoti
galimybių turėti daugiau vizituojančių dėstytojų.
Patalpų renovacija ir pritaikymas studijų reikmėms pastatų komplekse Muitinės g. 2 – tai nuolatinis rūpestis ir darbas siekiant gauti lėšas
ir tinkamai jas investuoti renovuojant turimus pastatus. 2015 m.
pradžioje įvykdytas konkursas, parenkant rangovą, kuris vykdys restauracijos ir statybos darbus visą statybos laikotarpį, leidžia mums koncentruotis tik į lėšų gavimą iš įvairių šaltinių ir į restauracijos priežiūrą.
2015 m. gautos pirmosios investicijos iš Valstybės investicijų programos
(VIP), kurios panaudotos renovuoti ir pritaikyti studijų reikmėms jau
pradėtą Muitinės g. 2 komplekso F korpusą. Taip pat 2015 m. pavasarį
pasirašyta sutartis su LR Švietimo ir mokslo ministerija dėl ES struktūrinių lėšų 3,65 mln. eur skyrimo. Deja, ši sutartis buvo sustabdyta metų
pabaigoje ir teko rengti papildomus pagrindimus.
Ataskaitiniais metais fakulteto pedagogai viešai ir fakulteto ribose
diskutavo tarpusavio bendravimo ir akademinės etikos klausimais.
Diskusijos, perkeltos į viešąją erdvę, atliko fakultetui antireklamą.
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Akademinės etikos klausimas diskutuotas ir svarstytas fakulteto,
rektorato, senato, VDA Tarybos posėdžiuose. Susiklostęs fakulteto
mikroklimatas ir jo svarstymai minėtuose posėdžiuose nulėmė, jog metų
pabaigoje VDA Tarybos paragintas akademijos rektorius restruktūrizavo
fakultetą: visos studijų programos (išskyrus Dailės terapiją) tapo
šakiniais padaliniais (katedromis).
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5.2. Studijos
2015 m. į bakalauro studijas buvo priimta 60 studentų (51 – į valstybės finansuojamas vietas ir tikslines vietas bei 9 – į valstybės nefinansuojamas). VDA Kauno fakulteto populiariausiomis studijų programomis
išlieka Grafinis dizainas bei Taikomoji grafika. Į magistro studijas
2015 m. buvo priimta 30 studentų (valstybės finansuojamas vietas).
2015–2016 m. m. studijas VDA Kauno fakultete pradėjo 269
studentai. Iš jų 202 bakalaurantai (104 – valstybės finansuojami, 66 –
tikslinis finansavimas ir 32 – valstybės nefinansuojami) ir 67 magistrantai (valstybės finansuojami). 2015 m. išlyginamosiose studijose mokslus
tęsė 2 studentai. Pagrindinis tokių studijų tikslas – pasiruošimas stoti
į VDA Kauno fakulteto magistro studijas.
VDA Kauno fakulteto studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal specialybes ir studijų
pakopas 2015–2016 m. m. pradžioje pateiktas 16 lentelėje prieduose.

2015 m. pavasarį VDA Kauno fakultete studijas baigė 57 bakalaurai
ir 17 magistrų. 20 bakalaurantų ir 6 magistrantų baigiamieji darbai
įvertinti puikiai (iš jų 7 bakalaurantų ir 2 magistrantų baigiamieji darbai
įvertinti su pagyrimu), 19 bakalaurantų ir 7 magistrantų darbai įvertinti
labai gerai.
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Kauno fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2011-2015 m. (I, II pakopa)
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Švietimo mainų programoje (Erasmus) 2015 m. dalyvavo 9 bakalauro studijų studentai. 4 studentai (3 studentai pabaigę bakalauro studijas, 1 studentas po magistro studijų) dalyvavo ir Erasmus + Praktika
programoje ir vyko tobulinti savo profesinių įgūdžių. Studentai studijas
ir praktikos vietas rinkosi Belgijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos,
Nyderlandų karalystės, Švedijos, Portugalijos, Italijos, Prancūzijos,
Rumunijos aukštosiose meno mokyklose ir įmonėse.
2015 m. išorinio vertinimo procese dalyvavo 4 VDA Kauno fakultete
vykdomos programos. II pakopos Grafinio dizaino programa rengėsi
išorinį vertinimą atliksiančių ekspertų vizitui, o I ir II pakopos Architektūros bei II pakopos Dailės terapijos studijų programų vykdytojai rengė
šių programų savianalizių suvestines. Atlikus išorinį vertinimą, Grafinio
dizaino magistro studijų programa buvo akredituota 3–jų metų laikotarpiui. Gavus vertinimo išvadas, jos aptartos su studijų programos
komitetu, kuriam pavesta parengti paskesnės veiklos planą laikotarpiui
iki kito išorinio vertinimo, numatyto SKVC studijų programų vertinimo
planuose. Tokio paskesnės veiklos plano sudarymas padės studijų
programos vykdytojams tikslingai planuoti savo veiklą akreditacijos
laikotarpiu ir imtis tinkamų veiksmų privalumams vystyti bei trūkumams šalinti.
Architektūros bei Dailės terapijos studijų programų akreditacijos
terminas paaiškės po 2016 m. pavasarį įvyksiančių tarptautinių ekspertų
vizitų. Sudarytos savianalizės rengimo darbo grupės 2015 m. pradžioje
pradėjo pasirengimą šių programų išoriniams vertinimams. Šio pasirengimo metu iš naujo peržiūrėti studijų programų tikslai, numatomi
studijų rezultatai, programų struktūra, vyko studijų dalykų/modulių
aprašų atnaujinimas bei studentų apklausų procesas, surinkta visa
programų savianalizių suvestinėms parengti reikalinga informacija.
Dailės terapijos studijų programa yra jungtinė, vykdoma kartu su kita
aukštąja mokykla (LSMU), todėl pasirengimas šiam išoriniam vertinimui kelia nemažai iššūkių, bet tuo pačiu ir suteikia vertingos programų
administravimo patirties.
Vykdant studijų kokybės stebėseną katedrų vadovams kiekvieno
semestro pabaigoje primenama apie būtinybę stebėti kiekvieno katedros
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dėstomo studijų dalyko kokybę ir vykdyti dalyką studijuojančių studentų apklausą. Dėl kai kurių katedrų vangios kokybės stebėsenos nutarta
atsitiktine tvarka pasirinktų dalykų apklausas organizuoti fakulteto
administracijos iniciatyva. Su apdorotais rezultatais bus supažindinti
dalykų dėstytojai ir katedros. 2014 m. pabaigoje buvo organizuota
apklausa apie fakultete dėstomus humanitarinius studijų dalykus.
Šios apklausos pagrindu 2015 m. pavasarį apsvarstyti galimi studijų
plano pasikeitimai. Dalis šių pasikeitimų, reaguojant į studentų pastabas, jau įgyvendinti 2015/2016 m.m. studijų plane. Tokių apklausų bei
diskusijų poreikis yra neabejotinas ir tikimasi, kad jų rezultatai padės
gerinti studijų programų kokybę, didins studentų pasitenkinimą
studijomis bei paskatins tikslingą programų atsinaujinimą.
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5.3. Metodinis darbas
Naujai parengtos ir patobulintos 38 studijų dalykų (modulių)
programos, taip pat parengtos 44 dalyko (modulio) studijų priemonės.
Aktyviausi šioje srityje buvo Humanitarinių mokslų bei Dizaino katedrų
dėstytojai. Katedrų pedagogai buvo aktyvesni renginių organizavimo
srityje – suorganizuoti 58 renginiai, studentų parodos, seminarai ir t.t.
2015 m. VDA Kauno fakultete vyr. specialistei studijų kokybei buvo
patikėta koordinuoti katedrų paraiškų teikimą dėl LR Švietimo ir
mokslo ministerijos skiriamos paramos užsieniečiams, atvykstantiems
dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, tokiu būdu siekiant gerinti
studijų tarptautiškumo rodiklius, o tuo pačiu ir studijų kokybę. Šios
veiklos rezultatas – 2015 m. buvo atvykę 4 dėstytojai iš užsienio
(Dr Margaret Hills de Zárate (Škotija), Alexandra Zierle (Anglija),
Sławomir Fijałkowski (Lenkija), Ricardo Rodrigues (Portugalija)),
kurie skaitė paskaitas, vedė seminarus, organizavo kūrybines dirbtuves
įvairių specialybių ir kursų VDA Kauno fakulteto studentams. Taip pat
parengtos 2 paraiškos siekiant gauti paramą 2016 m. vizitams.
Fakulteto dėstytojų kūrybinė veikla buvo aktyvi ir produktyvi.
Iškirtos 271 įvairios meninės kūrybinės veiklos pozicijos. 35 meninės
kūrybinės veiklos ekspertavimo, socialinių partnerių konsultavimo,
vertimo, recenzijų ir kt. faktai. Recenzuojamuose leidiniuose publikuota
11 mokslo straipsnių, knygų skyrių, išspausdinti 3 teoriniai, sintetiniai
mokslo darbai, 4 kultūrinės plėtros publikacijos.
Skaityti 26 pranešimai konferencijose, seminaruose, pasirodė
42 straipsniai spaudoje, dalyvauta radijo ir TV laidose, skaitytos paskaitos visuomenei.
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5.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
VDA Kauno fakulteto dėstytojai jau ne pirmus metus deklaruoja
poreikį tobulinti savo užsienio kalbos žinias. Šis poreikis atsispindi
ir fakulteto tarptautiškumo rodikliuose, kurie privalo būti gerinami.
2015 m. VDA Kauno fakultete vyko anglų kalbos mokymai, kuriuose
dalyvavo 17 fakulteto dėstytojų. Didžioji dalis jų išreiškė poreikį tęsti
šiuos kursus, taigi planuojama ieškoti galimybių tęstinumui.
Didžiausią darbuotojų dalį sudaro dėstytojai – 47,5 % visų dirbančiųjų, mažiausią – administracija (6,1 %). 2015 m. fakultete vidutiniškai
dirbo apie 80 dėstytojų, iš jų: 20 profesorių (10,65 etato), 30 docentų
(15,8 etato ), 29 lektoriai (14 etatų), 1 asistentas (0,2 etato) ir 1 mokslo
darbuotojas (0,5 etato). Apie 25 % pedagoginio personalo sudaro
kviestiniai dėstytojai. 2015 m. planine tvarka atestuoti 2 dėstytojai.
Dėstytojų kvalifikacinė sudėtis per ataskaitinius metus nesikeitė.
Kauno fakulteto darbuotojų etatai ir kvalifikacinė sudėtis pateikti 17 lentelėje
prieduose.
Kauno fakulteto dėstytojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes pateikti 18
lentelėje prieduose.

Lyginant su 2014 m., pedagoginių etatų sumažėjo 3,5 etato.

Siekiant
lėšų ir funkcijų optimizavimo 2015 m. fakultete įgyvendinti
struktūriniai pokyčiai, kurių metu sumažinti 4 etatai. Nepanaudotos
etatų darbo užmokesčio lėšos skirtos administracijos ir ūkio darbuotojų
atlyginimų didinimui bei naujų etatų įsteigimui: projektų koordinatoriaus (0,5 etato), viešųjų ryšių koordinatoriaus (0,5 etato) ir Interjero
dizaino katedros koordinatoriaus (0,5 etato).
VDA Kauno fakulteto administracijos personalas didino kvalifikacijas. Dalyvauta Lietuvos mokslininkių bibliotekų asociacijos (LMBA),
Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) tradiciniuose bei
internetiniuose mokomuosiuose informaciniuose seminaruose ir
renginiuose: „Statistikos ir virtualių bibliotekų naujovės“, „Įspūdžiai
iš IGeLU-2015 konferencijos“ („IGeLU-2015 pristatymų apie Primo
apžvalga ir apibendrinimai“, „IGeLU-2015 pristatymų apie Aleph,
SFX, Leganto apžvalga ir apibendrinimai” ir „IGeLU-2015 pristatymų
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apie Alma apžvalga ir apibendrinimai“); tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Z kartos akademinė biblioteka: paslaugos, erdvės
ir technologijos“; „Mokslo publikacijų registravimas eLABa sistemoje“.
Dalyvauta įvairiuose studijų kokybės skyrių darbuotojams skirtuose
seminaruose, konferencijose apie studijų kokybę bei jos užtikrinimo
problematiką ir projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems studentams“ mokymuose.
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5.5. Meno ir mokslo renginiai
Jau trečius metus iš eilės vyko tarptautinės dizaino kūrybinės
dirbtuvės Nidos meno kolonijoje. 2015 m. vykdytas renginys pagal
Erasmus+ KA1 programą Asmenų mokymosi mobilumas ir pavadintas
„3C – Creation, Communication, Collaboration“. Projektą vainikavo
dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea-2016/3C“, kurių metu jaunieji
dizaineriai iš 4 valstybių – Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Lietuvos.
Kūrybinėms dirbtuvėms užsakymus pateikė Kauno miesto savivaldybė
kartu su JSC „Elinta“ ir UAB „Litspin“ iš „Ege Carpets“ įmonių
grupės. Kaip projekto rezultatas buvo sukurtos kilimų paternos ir
modernaus ir miesto poreikius išpildančio viešojo transporto, kuris
važinėtų Kaune, Laisvės alėjoje, vizija. Projektą lydėjo paroda „Baltic
motives“, kurioje eksponuoti kilimų raštai baltiškaisiais motyvais.
Projekto rezultatai buvo pristatyti Kauno m. savivaldybėje.
Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas „Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos etnografinių regionų paveldo animavime“, kurio metu suorganizuoti 5 edukaciniai seminarai „I found
It-inovatyvūs metodai paveldo populiarinimui etnografiniuose regionuose“ etnografinių regionų centruose. Į projektą geranoriškai ir be
papildomo finansavimo įsitraukė 5 švietimo ir kultūros įstaigos; iš viso
seminaruose pranešimus skaitė 14 lektorių, dalis iš jų važiavo į visus
seminarus. Visuose etnografiniuose regionuose pavyko surasti bent po
vieną profesionalų lektorių, gyvenantį etnografiniame regione, kalbantį
regiono tarme ir besidomintį šiuolaikinėmis technologijomis. Šilutėje
į renginio programą kaip lektorė įsijungė I. Skablauskaitė, 2015 m.
gavusi Kultūros ministerijos premiją už lietuvininkų krašto etninės
kultūros sklaidą ir puoselėjimą ir R. Povilaitis už aktyvią geoslėptuvių
veiklą apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu
medaliu (2016 m. sausis). Visuose seminaruose sudalyvavo per 130
dalyvių, kurių amžius nuo 1 iki 94 metų. Projektui apie etnografinius
regionus buvo ypač svarbu, kad renginiuose dalyvautų kelios amžiaus
kartos, taip skatinant žinių perdavimą ir tradicijų išlaikymą. Remiantis
„Flag Counter“ programa, kuri tiksliai apskaičiavo 5 seminarų ir

105

5 sukurtų maršrutų aprašymų populiarumą, peržiūrų skaičius projekto
vykdymo metu (2016-01-06 duomenimis) pasiekė 5579 (planuota iki
5000). Seminarai 2015 m. rugsėjo 18 ir 19 d. buvo įtraukti į Kultūros
paveldo departamento oficialią Europos paveldo dienų programą.
Projekto metu buvo parengti 5 edukaciniai maršrutai „Etno Lietuva.
Aukštaitija“; Etno Lietuva. Žemaitija“; Etno Lietuva. Dzūkija“; Etno
Lietuva. Suvalkija“; Etno Lietuva. M.Lietuva“. Maršrutai patalpinti
sėkmingai nuo 2000-ųjų metų egzistuojančioje tarptautinėje virtualioje
platformoje www.geocaching.com. Visi maršrutai prieinami tiek Lietuvos, tiek užsienio lobiautojams. Visi aprašai išversti į anglų kalbą.
2014 m. VDA Kauno fakultete vykdomos Dailės terapijos programos pagrindu bei vienos iš šios programos studenčių iniciatyva buvo
parengtas projektas „Tu negali – menas gali!“. Projektui sulaukus
didelio susidomėjimo ir jaučiant projekte vykdomų veiklų poreikį tiek
VDA Kauno fakulteto, tiek Ventos socialinės globos namų bendruomenės tarpe, 2015 m. įgyvendintas tęstinis projektas „Tu negali – menas
gali!“. Projekto rengimą ir vykdymą koordinavo vyr. specialistė studijų
kokybei. Projektas dalinai finansuotas Kultūros rėmimo fondo lėšomis.
Tokio pobūdžio projektai padeda meno srities studentus įtraukti į
mokslinę – tiriamąją veiklą tiriant meno panaudojimo galimybes
žmogaus biopsichosocialinės sveikatos gerinimui bei plečia meninės
kūrybos įgūdžių panaudojimo galimybes. Minėtą projektą, gavus
finansavimą, numatoma tęsti ir 2016 m.
Jau antri metai kartu su tarptautine farmacijos kompanija UAB
„ABBVIE“ vykdomas bendras projektas „Perspektyvos: nutiesiant tiltą
iš praeities į ateitį“. 2015 m. projektas skirtas Hepatito C virusui.
Projekto rengimą ir vykdymą koordinavo vyr. specialistė studijų kokybei. Projekto metu VDA Kauno fakultete surengtas pristatymas-diskusija apie Hepatito C virusą ir jo sukeliamus negalavimus. Pristatyme
dalyvavę fakulteto bendruomenės nariai – studentai bei dėstytojai –
tapo projekto dalyviais ir pateikė įvairia technika atliktus savo darbus,
kuriuose perteikė išklausytas ligų istorijas ir šių ligų keliamą naštą.
Pirmoji projekto paroda atidaryta 2015 m. liepos mėnesį LR Sveikatos
apsaugos ministerijoje, minint pasaulinę hepatito dieną. Vėliau dvi
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parodos surengtos Kaune (LSMU „Santakos“ slėnio Naujausių
farmacijos ir sveikatos technologijų centre ir LSMU Kauno klinikų
Gastroenterologijos skyriuje). Šia iniciatyva siekiama didinti žinomumą
apie kai kurias ligas, pabrėžiant ligų poveikį pacientų, jų šeimų gyvenimams ir visuomenei bei suteikti galimybę pacientams pasidalinti savo
išgyvenimais.
Vyr. specialistės studijų kokybei iniciatyva taip pat buvo teikta
paraiška VDA Meno ir mokslo projektų fondo paramai gauti. Gauta
parama panaudota informacinio leidinio, skirto VDA Kauno fakulteto
veiklai, dailės terapijos srityje, parengimui ir išleidimui. VDA Kauno
fakultetas, kartu su LSMU, yra pirmosios Lietuvoje dailės terapijos
magistrantūros studijų programos kūrėjas bei vykdytojas. Be to, šios
programos pagrindu, VDA Kauno fakultete atsiranda ir kitos iniciatyvos, kurios padeda paversti meną gydančiu aspektu arba siekia išnaudoti pozityvų jo poveikį ligos gydymui bei sergančiųjų psichikos sveikatos
gerinimui. Informacinis leidinys padės užtikrinti gerosios patirties
sklaidą bei reprezentuoti VDA KF veiklą vystant meno ir sveikatos
sričių partnerystę.
Drauge su Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriumi įgyvendinamas bendras projektas, kurio dėka viešoje erdvėje (www.laskaunas.lt) yra
talpinamos fakulteto magistrantų baigiamųjų teorinių darbų pagrindu
parengtos publikacijos. Magistrantų tiriamuose moksliniuose darbuose
apstu kūrybingų įžvalgų, inovatyviai reiškiamų idėjų. Projektas viešina
VDA Kauno fakultete vykstančią mokslinę veiklą ir leidžia absolventams studijų metu įgytas žinias taikyti ir už akademijos ribų.
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5.6. Studentų pasiekimai
Tarptautinių pasiekimų srityje sėkmingi metai buvo Grafikos
katedros magistrantėms. Pietų Korėjos IT žurnale „Web design“
publikuotas interviu su Inga Navickaite, taip pat žurnalo viršeliui
ir interviu iliustravimui panaudoti magistrantės iliustracijų darbai.
Į Japonijoje vykusią mobiliųjų aplikacijų „Content Tokyo“ konferenciją
vyko Ieva Auželytė pristatyti savo (su kūrybine grupe) kurtos mobiliosios aplikacijos. Tarptautinėje grafikos meno bienalėje „Splitgraphic“,
Kroatijoje, Splito mieste, galerijoje Loggia – Zlatna vrata, grupinėje
parodoje studentų kategorijoje eksponuota Tomos Šilinaitės bakalauro
baigiamojo darbo dalis.
Grafinio dizaino studentės Dovilė Pakutinskaitė ir Kornelija Montautaitė – tarptautinio plakatų konkurso „Segunda „lamada 4rd international poster contest – Do you know what you eat?“ laureatės, kur
buvo apdovanotos specialiuoju prizu. „Electrolux Design Lab 2015“
konkurse dizaino studentas Karolis Kasikauskas pateko į TOP-100.
Su teatru susijusias specialybes vienijanti organizacija OISTAT
surengė Plaukiojančio teatro architektūros idėjų turnyrą, kuriame
dalyvauti galėjo architektūros studentai bei inžinieriai. Tarptautinį
turnyrą laimėjo Kanados architektūrinė komanda, o jame taip pat
puikiai pasirodęs Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto architektūros bakalauro studentas Žilvinas Stasiulevičius su darbu „Improvizacinis teatras“ laimėjo specialųjį prizą.
Taikomosios keramikos studentai Justina Vaitkutė ir Laurynas
Stanevičius dalyvavo Tarptautiniame Baltijos šalių keramikos simpoziume „Buro-Box 2015“. Tarptautinėje Stiklo studentų parodoje „Interpretations“, kuri eksponuota paeiliui trijose šalyse: Olustvere (Estija),
Vroclave (Lenkija) ir Rygoje (Latvija) geriausiu parodos darbu pripažintas IV kurso Stiklo studento Andriaus Keturkos kursinis darbas.
Tekstilės katedros studentė Gintarė Karaliūtė laimėjo diplomą
UAB „Omniteksas“ konkurse dviratininko Tomo Vaitkaus marš
kinėliams sukurti.
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5.7. Bendradarbiavimas
Švietimo mainų paramos fondo finansavimo dėka fakultete lankėsi
ir savo profesinėmis patirtimis su studentais dalijosi garsūs menininkai
bei mokslininkai. VDA Kauno fakultete vizitavo Didžiosios Britanijos
menininkų duetas Zierle & Carter, kurie surengė kūrybines dirbtuves.
Taip pat Architektūros katedroje vizitavo svečias iš Portugalijos –
Guimarães miesto architektas, ICOMOS ir kitų tarptautinių komisijų
narys Ricardo Rodrigues, kuris skaitė paskaitas Architektūros katedros
studentams bei viešą paskaitą kauniečiams. VDA Kauno fakulteto ir
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto jungtinės magistro studijų
programos „Dailės terapija“ studentai, sulaukė ypatingos viešnios –
Dr. Margaret Hills de Zarate, kuri vedė intensyvų trijų dienų paskaitų
ciklą. Dr. Margaret Hills de Zarate yra dailininkė, dailės terapeutė,
tarptautinės dailės psichoterapijos magistro programos pagrindinė
dėstytoja ir programos vadovė Queen Margaret Universitete
(Edinburgas, Škotija). Ji yra patyrusi praktikė, turinti daug tarptautinės
darbo patirties – dirbanti Lotynų Amerikoje, Jungtinėje Karalystėje
ir Europoje.
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5.8. Studijų infrastruktūra
VDA Kauno fakultetas baigė renovuoti ir studijų reikmėms pritaikyti
vieną iš pastatų komplekso Muitinės g. 2 F korpuso dalių, kuriame
įrengtos menininkų rezidencijos. Įveiklinus šias patalpas fakultetas
aktyviau kviesis užsienio partnerius dalyvauti studijų procese, vadovauti
kūrybinėms dirbtuvėms, o taip pat rengti personalines parodas.
Nors pagrindine finansine našta pastaruoju metu yra pastatų
komplekso Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms, kiti fakultetui
priklausantys pastatai taip pat tvarkomi ir atnaujinami. 2015 m. įvykdytas fakulteto pastato Muitinės g. 4 fasadų remontas, remontuotos
patalpos (Muitinės g. 4 ir V. Sladkevičiaus g. 6 pastatuose). Tęsta
bevielio interneto plėtra, įkurta kompiuterių klasė su planšetinėmis
tapšnoklėmis, atnaujinta biuro technika, įrengta kondicionavimo
sistema serverinėje.
Reikalavimai akademinės bibliotekos paslaugoms nuolat auga,
biblioteka šiandien turi nuolat pagrįsti savo veiklą, laiku reaguoti į
aplinkos pokyčius, galinčius turėti įtakos fakulteto akademinei bendruomenei. Elektroninės paslaugos iš esmės pakeitė ir bibliotekininko
profesijos suvokimą. Dėl to KF biblioteka, reikliai vertindama savo
veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, ypatingą dėmesį skiria profesiniam
tobulėjimui. Aktyviai mokytis 2015 m. skatino ir naujai kuriama bendra
Lietuvos aukštųjų mokyklų informacinė sistema eLABa: ataskaitiniais
metais buvo testuojami ir startuodavo vis nauji kuriamos sistemos
moduliai. VDA Kauno fakulteto biblioteka, turėdama jau pakankamai
gerai suformuotą informacinių išteklių fondą, planuodama veiklą
ateičiai, sieks pereiti nuo paslaugų teikėjo prie partnerio vaidmens.
Bendradarbiavimas su fakulteto bendruomene apims mokslo duomenų
tvarkymą, naujų partnerystės krypčių paiešką, talkinimą kuriant mokslo
žinių bazę ir projektus.
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5.9. Ūkinė ir finansinė būklė
Finansavimo šaltiniai:
• valstybės biudžeto asignavimai: 1193,455 tūkst. Eur, tame skaičiuje – 159,291 tūkst. Eur sudaro investicinės lėšos, gautos projektui
„Mokomojo korpuso Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms“;
• įplaukos už teikiamas paslaugas: 238,05 tūkst. Eur, tame skaičiuje:
• likutis metų pradžiai – 81,74 tūkst. Eur;
• pajamos iš studentų mokančių už studijas – 102,20 tūkst. Eur;
• ADDAM pajamos –13,12 tūkst. Eur;
• pajamos pagal jungtinės veiklos su KTU ir LSMU sutartis – 25,34
tūkst. Eur;
• kita ūkinė veikla – 15,60 tūkst. Eur;
• projektų finansavimo pajamos: 24,54 tūkst. Eur;
• parama: 8,52 tūkst. Eur.
Biudžetinės lėšos įsisavintos 100 procentų. Kauno fakulteto darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota
850 tūkst. Eur arba 71,3 % visų biudžetinių lėšų; infrastruktūros
objektams, ilgalaikio turto remontui, pastato Muitinės g. 2 renovavimui – 212,910 tūkst. Eur. (17,8 %).
Nuosavos lėšos (25 %) panaudotos darbo užmokesčiui ir darbuotojams skatinti, komandiruotėm, ilgalaikį turtą įsigyti, infrastruktūrai
gerinti, patalpų renovacijai bei studijų reikmėms: mokymo bazei
atnaujinti, dėstytojų kvalifikacijai kelti, studentams skatinti.
Suvestiniai fakulteto veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje prieduose.
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6. TELŠIŲ FAKULTETAS

6.1. Studijos. Studentų pasiekimai
2015 m. fakultete vykdomas universitetinio bakalauro dailės, dizaino
studijų programas baigė 21 bakalauras. Puikiai įvertinti 6 baigiamieji
darbai, 3 Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos bakalaurų
baigiamieji darbai – su atžymėjimais: Sofijos Augustos Rudzikaitės
„Sapnas apie Afriką“ (vad. doc. R. Vaitkutė), Ramunės Jundaitės Misevičienės sagių kolekcija „Tekanti upė“ (vad. prof. L. Kėrienė), Deimantės Makauskaitės mažosios plastikos objektai „Sprendimai“ (vad. prof.
L. Kėrienė). Dizaino (baldų dizaino ir restauravimo) studijų programos
studentei Viktorija Lapinskaitei už jos baigiamąjį darbą „Paragių dvaro
ekspozicija“ (vad. doc. R. Banys) skirta vardinė prof. dr. Adomo
Butrimo premija už tradicijos ir paveldo interpretavimą šiuolaikine
meno kalba. Kaip ir kiekvienais metais dalis baigiamųjų darbų buvo
realizuoti viešosiose erdvėse ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Metalo meno ir juvelyrikos programos studijų bakalauro Dominyko Vakrino darbas „X/O“ (vad. prof. R. Inčirauskas) realizuotas Klaipėdoje Mažvydo alėjoje. Pauliaus Kiznio ir Roko Mickaus darbas „Dailiokas“ (vad. doc. M. Šimkevičius) papildė VDA Telšių fakulteto įkurtą
skulptūrų parką Telšiuose prie Masčio ežero pakrantės. Bendradarbiaujant su Telšių rajono savivaldybe Žemaitijos turizmo informaciniam
centrui Povilas Vaclovas Adomaitis (vad. prof. L. Kėrienė) sukūrė
informacinę-dekoratyvinę plokštę Telšių QR. Dizaino (baldų dizaino
ir restauravimo) studijų programos bakalaurė Ingrida Žeruolytė
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r estauravo Mažeikių muziejui priklausantį senovinį krėslą
(vad. lekt. R. Balsevičius), Viktorija Lapinskaitė sukūrė ekspozicijos
dizaino projektą Paragių dvaro Lazdyno pelėdos muziejui
(vad. doc. Ramūnas Banys).
2015 m. įvairiuose konkursuose buvo pastebėti ir įvertinti ir kitų
kursų fakulteto studentų darbai. Kristina Klenauskaitė gavo diplomą
už darbą „Arbatinukas ARBA“ nacionaliniame konkurse „Geras
Dizainas 2015“. Giedriaus Žerlausko baigiamasis darbas „Komunalinių
atliekų surinkimo taškas urbanistinėje aplinkoje“ konkurse „Jaunojo
dizainerio prizas“ VDA Dizaino inovacijų centre atrinktas į geriausiųjų
dizainerių darbų parodą. Ramunės Jundaitės-Misevičienės baigiamasis
darbas IV Tarptautinėje emalio meno bienalėje VILNIUS‘2015 gavo
I laipsnio diplomą. XII tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje
“Amber Trip 2015“ profesionalių menininkų tarptautiniame juvelyrikos
konkurse 2 kurso studentės Zanes Žukovskos darbas ,,Priešingybių
dialogas“ laimėjo I vietą, 2 kurso studentės Emilijos Raginskytės darbas
laimėjo II vietą. Diana Gladkaja, Lauryna Kiškytė, Zane Žukovska,
Robertas Veikša dalyvavo tarptautiniame Legnicos juvelyrikos festivalio
SILVER 2015 konkurse ir parodoje „Ribos“. Iš 350 pasaulyje pripažintų autorių atsiųstų 650 kūrinių atrinkti ir eksponuoti 45 įdomiausi
darbai, tarp kurių pateko ir minėtų fakulteto studentų kūriniai. Tarptautiniame Legnicos juvelyrikos festivalyje SILVER 2015 parodoje „Holownia“ 2 MMj studentų darbai kompetentingos komisijos atrinkti
į parodą „Holownia“.
2015 m. pagal Erasmus ir Nordplus studentų mainų programas
išvyko 4 fakulteto studentai: Kamilė Tamošiūnaitė 4 MMJ – Karel de
Grote-Hogeschool, Belgium, Angelė Gulbinaitė 2 ir 3MMJ k. –
Birmingham City University, Ieva Sadauskaitė 3 MMJ – Academy of
Fine Arts and Design Bratislava (Slovakija), Vincentas Kuodis 3 BD –
Academy of Fine Arts in Krakow (Lenkija). Zane Žukovska 2 MMJ ir
Remigijus Skersis 2 TSK Nordplus praktikas atliko įmonėje – Biedriba
„Dore“(Latvija).
Aktyvi fakulteto veiklos sklaida vykdyta ankstesniais metais pagaliau
davė gerų rezultatų ir 2015 m. į VDA Telšių fakulteto vykdomų studijų
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programas įstojo 28 studentai. Į valstybės finansuojamas vietas įstojo
10 studentų, tikslinės valstybės finansuojamos vietos buvo paskirtos
12 studentų. 6 studentai įstojo į valstybės nefinansuojamas vietas.
Telšių fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2011-2015 m.
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6.2. Studijų infrastruktūra
2015 m. fakultetas toliau vykdė studijų infrastruktūros atnaujinimo
darbus. Gaminio dizaino studijoje buvo išplėsta ir naujai suremontuota
kompiuterių klasė ir jai pagaminti nauji baldai. Naujoje kompiuterio
klasėje įrengta 12 naujų darbo vietų, naujai įrengtas bevielis internetinis
ryšys. 2015 m. įgyvendinant 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 baigti
projekte numatyti kapitalinio remonto darbai. Kapitalinio remonto
metu buvo suremontuotas Kęstučio g. 3 pastato vakarinėje pusėje
esančio priestato išorė, VDA Telšių galerijos pagalbinėse patalpose
naujai įrengtos restauravimo dirbtuvės, du kabinetai mokslininkams
tyrėjams, galerijos ekspozicinės erdvės atnaujintos ir pritaikytos įvairių
seminarų ir edukacinių renginių organizavimui. Įgyvendinant projektą
buvo įsigyti naujai įsteigto centro veiklai reikalingi baldai, medžio
apdirbimo ir restauravimo įranga, kompiuterinė, programinė, multimedijos įranga. Birželio mėnesį savo veiklą pradėjęs vykdyti naujai įsteigtas
centras ženkliai pagerino VDA Telšių fakulteto studijų infrastruktūrą.
Centro turima įranga jau dabar naudojasi Telšių fakulteto studentai,
centro vykdoma veikla prisideda prie fakulteto vykdomų studijų programų sklaidos ir populiarinimo, centras vykdo bendrus projektus su
regiono muziejais, organizuoja informacinius ir edukacinius renginius.
Rengiant anksčiau minėtą projektą, dalis VDA Telšių galerijos
patalpų į projektą nebuvo įtraukta. Jose ir toliau bus vykdoma galerijos
veikla. Likusių patalpų sutvarkymui 2015 m. buvo parengtas atskiras
projektas ir gautos remontui reikalingos lėšos. VDA Telšių galerijos
pastato priekinėje dalyje naujai perplanuotos patalpos, numatyta
galimybė į galerijos patalpas patekti žmonėms su judėjimo negalia,
bus įrengta nauja ekspozicinė erdvė, kabinetas galerijos administracijai,
esamas tualetas taip pat pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia.
Vykdant patalpų tvarkymo darbus yra numatyta restauruoti pastato
pirmo aukšto fasadą, pakeisti naujus medinius langus ir įėjimo į galeriją
lauko duris.
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6.3. Metodinė veikla
2014 m. buvo parengtos Dizaino (baldų dizainas ir restauravimas),
Dizaino (gaminio dizainas) ir Kostiumo dizaino (aprangos ir mezgimo
dizainas) studijų programų savianalizės. 2015 m. gegužės 11–12
dienomis fakultete lankėsi tarptautinių ekspertų grupė. Ekspertų
išvadose programos įvertintos teigiamai. Studijų kokybės vertinimo
centro direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Dizaino (Baldų
dizainas ir restauravimas, Gaminio dizainas) Nr. 1–01–SV6–45 studijų
programa akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui – iki 2021 m.
rugpjūčio 31 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m.
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. SV6–49 Kostiumo dizaino studijų programa akredituota 3 metų laikotarpiui iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nuoseklus ir metodiškas fakulteto personalo vykdomas darbas siekiant užtik
rinti vykdomų studijų programų kokybę ir mokymo bazės sąlygų
gerinimą teikia gerų rezultatų. Net keturios iš penkių fakultete vykdomų
studijų programų akredituotos maksimaliam šešių metų laikotarpiui.
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6.4. Akademinis personalas
2015 m. fakulteto dėstytojų skaičius išliko nepakitęs. Buvo tęsiamas
bendradarbiavimas su kitais VDA fakultetais: dėstė Vilniaus fakulteto
prof. dr. Adomas Butrimas ir dr. Marius Iršėnas, Klaipėdos fakulteto –
lekt. Goda Giedraitytė. Po paskelbto pedagogų konkurso antrą kadenciją profesoriaus pareigas pradėjo eiti prof. Algirdas Žebrauskas, prof.
Petras Gintalas, prof. Virginija Degenienė, prof. Romualdas Inčirauskas.
Docento pareigas toliau eis doc. Tomas Vaičiaitis, doc. Beata Zdramytė
ir doc. Mindaugas Šimkevičius. 2015 m. taip pat buvo pakviesti dėstyti
jauni menininkai: mados dizainerė Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė,
juvelyras Benas Staškauskas, dizaineris Vilhelmas Giedraitis. Atnaujintos VDA Telšių galerijos vadovės pareigas pradėjo eiti 2015 m. Metalo
meno ir juvelyrikos studijų programos absolventė Gabrielė Pranevičiūtė. 2015 m. įgyvendinant projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų
ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos
stiprinimas“ (EEE–LT06– KM–01–K–01–068) centro tyrėjų pareigas
ėjo doc. Ramūnas Banys ir istorikė Zita Dargaitė, restauratoriaus
pareigas ėjo fakulteto dėstytojai Ramūnas Balsevičius ir Dovydas
Ušinskas.
2015 m. doc. Remigija Vaitkutė pagal dėstytojų mobilumo programą Gdansko Dailės Akademijoje Skulptūros studijų programos 4 kurso
studentams skaitė paskaitas, pravedė Mokume gane kūrybines dirbtuves,
pristatė studentų darbų parodą. Doc. Remigija Vaitkutė, doc. Alvydas
Mikuta ir prof. Virginija Degenienė vyko į tarptautinę Venecijos bienalę
(Italija). Doc. Ramūnas Banys ir doc. Tomas Vaičaitis kartu su studentais lankėsi tarptautinėje Stokholmo baldų parodoje (Švedija).
Prof. Laima Kėrienė lankėsi tarptautiniame festivalyje ir šiuolaikinės
juvelyrikos savaitėje SCHMUCK 2015 Miunchene (Vokietija). Tarp
tautiniame Legnicos juvelyrikos festivalyje ir mokslinėje konferencijoje
SILVER 2015 (Lenkija) lankėsi doc. Beata Zdramytė, prof. Laima
Kėrienė, doc. Albertas Gedvilas. Doc. Beata Zdramyte dalyvavo
mokslinėje konferencijoje XII tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje
“Amber Trip 2015“ (Lietuva). Prof. Virginija Degenienė, prof. Zita
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Inčirauskienė, lekt. Ž. Kriūkaitė-Juciuvienė dalyvavo seminare
“Fashion. Creativity. Concept. International Textile Industry Fair
„Baltic Fashion& Textile RIGA 2015“ (Latvijoje). Doc. Ramūnas
Banys, doc. Beata Zdramytė, doc. Mindaugas Šimkevičius ir Gabrielė
Pranevičiūtė lankėsi Libreco technikos universiteto Dizaino fakulteto
Juvelyrikos studijoje ir Vakarų Bohemijos universiteto Ladislav›o
Sutnar›o dizaino ir meno fakultete (Čekija). Prof. Virginija Degenienė
dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Menas ir muzika
kultūros diskurse“ Rezeknes Augstskola, Rezeknėje (Latvija).
Prof. Romualdas Inčirauskas apdovanotas Lietuvos dailininkų
sąjungos auksiniu ženkleliu. Prof. Petrui Gintalui skirta individuali
valstybės stipendija – Mažosios skulptūrinės plastikos „Krašto šviesuoliams atminti“ projekto įgyvendinimui.
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6.5. Renginiai
2015 m. Telšių fakulteto dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvavo
įvairiuose renginiuose ir projektuose. Metalo meno ir juvelyrikos studijų
programos studentų darbai buvo eksponuojami Tarptautiniame Leg
nicos juvelyrikos festivalyje SILVER 2015 (Lenkija). Metalo meno
ir juvelyrikos studijų programos studentų ir dėstytojų kūrybinių darbų
paroda eksponuota Prahoje šiuolaikinės juvelyrikos ir objektų galerijoje
ZARI (Čekija). Metalo meno ir juvelyrikos studentų darbų paroda
eksponuota Gdanske (Lenkija). Dizaino (Baldų dizainas ir restauravimas ) 4 kurso studento Martyno Luko (vad. doc. Ramūnas Banys)
sukurti lengvai surenkamų baldų komplekto prototipai eksponuoti
Tarptautinėje Singapūro baldų parodoje. Aprangos ir mezgimo dizaino
studijų programos studentės dalyvavo Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse “Habitus Baltija“ (vad. prof. V. Degenienė), Baldų dizaino
ir restauravimo studentų sukurtų prototipų ir restauruotų istorinių
baldų ekspozicija pristatyta XXI tarptautinėje parodoje BALDAI.
INTERJERAS. DIZAINAS Vilniuje Litexpo parodų rūmuose. Metalo
meno ir juvelyrikos studijų programos dėstytoja doc. Remigija Vaitkutė
su studentais dalyvavo 15-ame Tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume Gdanske. Aprangos ir mezgimo dizaino studentės savo kolekcijas
pristatė madų šou „Apkalbos 2015“ Kaune, VIRUS mada 2015
Šiauliuose (vad. prof. V. Degenienė), Fakulteto studentų darbai eksponuoti „Dizaino savaitė 2015“ renginių metu. Parengtos studentų darbų
ekspozicijos VĮ Registrų centre, Telšių filiale, AB SEB banke Telšių
skyriuje, AB Swedbank, Telšių skyriuje, Telšių fakultete (vad. doc.
Laima Mikalauskienė ir doc. Tomas Vaičaitis). Lekt. Ž. Kriūkaitė-Juciuvienė kuravo eko dizaino kūrybinių dirbtuvių fotoparodą „Baltas
dizainas“ Telšių rajono ligoninėje.
2015 m. Telšių fakulteto dėstytojai taip pat parengė įgyvendino
įvairius kūrybinius projektus. Prof. Laima Kėrienė parengė projektą
„Tarptautinis šiuolaikinės juvelyrikos simpoziumas AKIS 2015 TELŠIAI: konferencija, kūrybinės dirbtuvės ir parodos“, kurį įgyvendinant
vyko konferencija, kūrybinės dirbtuvės ir surengtos trys parodos
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Telšiuose (VDA Telšių fakultetas), Vilniuje (VDA galerija „Akademija“),
ir Kaune (meno galerija „Kauno vartai“). Doc. Remigija Vaitkutė vykdė
projektą „Tarptautinė XXXI Lietuvos medalio kūrėjų stovykla
,,Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė 2016“, kurio metu buvo sukurti
medaliai ir eksponuoti parodoje Telšiuose (Žemaičių muziejus „Alka“).
Doc. Beata Zdramytė parengė projektą „Vasaros Akademija pagal
Mončį“, jo metu Antano Mončio namuose–muziejuje Palangoje ir VDA
Telšių fakultete vyko kūrybinės dirbtuvės (kuratorius doc. Mindaugas
Šimkevičius), kuriose sukurti darbai buvo eksponuojami Antano
Mončio namuose–muziejuje (Palanga) ir VDA Autorinės juvelyrikos
galerijoje „ArgenTum“ (Vilnius). Kartu su Žemaičių muziejumi „Alka“
vykdyto projekto „Pasisveikinimas su M. K. Oginskiu“ metu fakulteto
studentai surengė kaligrafijos parodą „Laiškas Oginskiui“ ir sukūrė
eksperimentinę kolekciją „Sugrįžimai“ (vad. prof. Zita Inčirauskienė).
Bendro su Telšių menų inkubatoriumi įgyvendinto edukacinio technologinio projekto „Etno ažūras“ metu sukurtos ir visuomenei pristatytos
kūrybinės kolekcijos, atlikta fotosesija, surengta fotokadrų paroda VDA
TF patalpose (vad. prof. Zita Inčirauskienė).
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6.6. Bendradarbiavimas
2015 m. fakultetas tęsė bendradarbiavimą su įvairiais socialiniais
partneriais. Didžiausias įdirbis pasiektas bendradarbiaujant su Telšių
rajono savivaldybe. Savivaldybė finansiškai prisidėjo įgyvendinant
projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas
„(EEE–LT06– KM–01–K–01–068). Fakulteto dėstytojai parengė
leidinio „Meno ženklai Žemaitijos sostinėje“ dizaino maketą (projekto
iniciatorius doc. Ramūnas Banys, leidinio dizaino autorius lekt. Vytautas Palavinskas, leidinyje eksponuojamų fotografijų autoriai prof.
Algirdas Žebrauskas ir doc. Pranciškus Balčiūnas), kurio leidybą
finansavo Telšių rajono savivaldybė. Leidinys oficialiai pristatytas
2016 m. sausio mėnesio pradžioje vykusioje Tarptautinėje ADVENTUR
parodoje Litexpo parodų rūmuose Vilniuje. VDA Telšių fakulteto
dėstytojas Vytautas Palavinskas sukūrė „Telšiai – Lietuvos kultūros
sostinė 2016“ logotipą ir grafinį programos apipavidalinimo stilių,
dėstytojai doc. Ramūnas Banys ir prof. Algirdas Žebrauskas dalyvavo
darbo grupėse rengiant „Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė 2016“
renginių programą. Telšių rajono savivaldybė skyrė lėšų Metalo meno
ir juvelyrikos bakalauro Povilo Vaclovo Adomaičio diplominio darbo
„Informacinė–dekoratyvinė plokštė Telšių QR“ įgyvendinimui.
2015 m. taip pat toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su
regione esančiais muziejais. Konkretūs restauravimo darbai buvo
vykdomi bendradarbiaujant su Mažeikių muziejumi, Žemaičių muziejumi „Alka“, pradėtas bendradarbiavimas su Kretingos, Paragių dvaro
Lazdynų pelėdos muziejumi (Akmenės r.). Su Antano Mončio muziejumi (Palanga) įgyvendintas projektas „Vasaros akademija pagal Mončį“
(projekto vadovė doc. Beata Zdramytė). 2015 m. buvo plečiamas
bendradarbiavimas ir su įvairiomis verslo įmonėmis. Bendradarbiaujant
su UAB „Veikmė“ prie Jungtinio inovatyvios medicinos centro (Vilniuje) sukurta ir realizuota granito, stiklo ir Led apšvietimo kompozicija
„Sveikatos taurė“ (vad. prof. Osvaldas Neniškis). Baldų dizaino
ir restauravimo studija pradėjo bendradarbiavimą su devynias baldų
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gamybos įmones apjungiančiu Baltijos baldų klasteriu. Semestro darbų
metu studentai sukūrė ir verslo įmonių vadovams pristatė viešbučio
baldų idėjų projektus (vad. doc. R. Banys). Kartu su IĮ „Lyra Ventures“
Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo) studijų programos 4 kurso
studentas Martynas Lukas (vad. doc. Ramūnas Banys) pagal priemonės
„Inočekiai LT“ laimėtą paraišką sukūrė inovatyvaus dizaino lengvai
surenkamų baldų komplektą. Prof. Osvaldo Neniškio vadovaujami
Taikomosios skulptūros studentai vasaros praktikos metu sukūrė
granito skulptūras Pikelių kaimo bendruomenei. Tos pačios vasaros
praktikos metu Ukrinų kaimo bendruomenei studentai sukūrė ir
Dvylikos riedulių su reljefiniais ženklais kompoziciją skvere Ukrinuose
(Mažeikių r.). Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentai
(vad. doc. Beata Zdramytė ir doc. Remigija Vaitkutė) vykdė projektą
su Club Baltica UAB, kurio metu kūrė metalinių rankenų dizainą ir
eksponavo peržiūrų metų. Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis buvo
plečiamas ir studentų atliekamų vasaros praktikų metu, atliekant
praktikas VšĮ „Darijaus papuošalai“, Menų studijoje Mažoji bendrija,
LDM Prano Gudyno restauravimo centre, VšĮ Trakų automobilių
muziejuje, juvelyrikos salone „Tavo studio“, UAB „Vibaltpega“, UAB
„Stiklo konstrukcijos“, UAB „Rasos dizaino studija“, IĮ „SGT stilius“,
galerijoje „Meno niša“, juvelyro Tado Deksnio kūrybinės dirbtuvėse,
Mindaugo Onaičio kūrybinėse dirbtuvėse.
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6.7. Ūkinė ir finansinė būklė
2015 m. fakulteto ūkinė ir finansinė veikla buvo reglamentuojama
gautomis biudžetinėmis lėšomis, įplaukomis už teikiamas paslaugas
ir lėšomis, gautomis įgyvendinant įvairius projektus.
Telšių fakulteto 2015 m. finansavimo šaltiniai
Valstybės biudžeto asignavimai: 385,495 tūkst. Eur.
Įplaukos už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos): 46,154 tūkst. Eur.
Projektas „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2 steigimas ir veiklos stiprinimas“
Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-068: 243,396 tūkst. Eur.
Kitų projektų finansavimo pajamos: 22,179 tūkst. Eur.
Biudžetinių lėšų panaudojimas per 2015 m.
Telšių fakulteto darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo
įmokos –331,327 tūkst. Eur. arba 86% visų biudžetinių lėšų.
Komunalinės paslaugos – 44,693 tūkst. Eur. (11,5 %).
Prekės, ilgalaikio turto remontas, kitos paslaugos ir kitos fakulteto
išlaidos – 9,175 tūkst. Eur. (2,5 %).
Įplaukos už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos) buvo panaudotos
komandiruotėms, infrastruktūrai gerinti, ilgalaikį turtą, paslaugas,
prekes įsigyti, kitoms fakulteto išlaidoms.
Suvestiniai fakulteto veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje prieduose.
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7. KLAIPĖDOS FAKULTETAS

7.1. Veiklos apžvalga
VDA Klaipėdos fakultetas 2014–2015 mokslo metų pavasario
semestrą pradėjo studijų tvarkaraštyje numatytu laiku. Viso atsiskaitomojo laikotarpio metu buvo nuosekliai vykdomi numatyti studijų
etapai: paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, tarpinės peržiūros, leidimai
gintis baigiamuosius darbus ir jų gynimai.
Atsižvengiant į studijų proceso eigą 2015 m. buvo pastoviai koreguojamas ir tobulinamas studijų dalykų turinys, studijų programų užduotys
derinamos su kitų meninių disciplinų užduotimis.
Dėstytojai dalyvavo įvairiuose tobulinimosi kursuose, pažintinėse
ekskursijose į užsienio meno ir dizaino mokyklas, vykdė įvairius pedagoginius–kūrybinius projektus. Nebuvo paliktas be dėmesio ir fakulteto
programų sklaidos aktyvinimas: surengti pažintiniai kursai meno
profilio mokyklų mokytojams, vyko atvirų durų renginiai.
Vyresniųjų kursų studentai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose dizaino
konkursuose. 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 reglamentuojamos 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 25 dėstytojai, II pakopoje – 6.
2015 m. baigiamuosius darbus gynė 9 bakalaurai: 5 – Vizualiojo
dizaino programoje, 4 – Architektūros programoje ir 9 magistrantai
Vizualiojo dizaino programoje.
2015 m. gruodžio 31 d. buvo: I pakopoje – 54 studentai; II pakopoje – 8.
2015 m. priimta: į I pakopą – 18 studentų, į II pakopą – 5.

7.3. Metodinis darbas
Penkioms studijų programoms (Vizualusis dizainas, Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Architektūra, Šiuolaikinis menas ir medijos)
dėstytojai patobulino 16 studijų dalykų (modulių) programas, iš viso
šiam darbui skirdami 820 val.
Taip pat naujai parengtos 38 dalykų (modulio) studijų priemonės.
Dėstytojai su studentais ir jų darbais organizavo 11 renginių: įvairių
konkursų, kūrybinių dirbtuvių, parodų ir plenerą.
2015 m. įvyko Šiuolaikinio meno ir medijų programos savianalizė
ir ekspertų vizitas. Deja, programa neakredituota, fakulteto taryba ir
programos vadovas įpareigotas pašalinti trūkumus ir tik tada atnaujinti
priėmimą į šią programą.
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Klaipėdos fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2011-2015 m. (I, II pakopa)
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II pakopa
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7.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
14 fakulteto pedagogų tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas meno srityje, dalyvaudami tarptautinėse konferencijose, pleneruose,
seminaruose, išvykose užsienyje, įvairiuose mokymo kursuose.
Taip pat 5 dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvaudami
meninėse stažuotėse (parodose, bienalėse) užsienyje: Koburge, Ahrenshoope (Vokietija), Zadare (Kroatija), Venecijoje, Padujoje, Ravenoje
(Italija).
Fakulteto dėstytojai dalyvavo keturiuose VDA, Lietuvos ir tarptautinių projektų, finansuojamų LR Kultūros tarybos, Klaipėdos m. savivaldybės, VDA meno ir mokslo projektinės veiklos fondo ir Lenkijos bei
Danijos Kultūros programų projektų finansavimo fondų darbo grupėse.
2015 m. 10 dėstytojų dirbo įvairiose tarybose, komisijose.
Į fakultetą dirbti buvo atvykęs 1 dėstytojas iš Barselonos (Ispanija).

7.5. Renginiai
Be aktyvaus dalyvavimo meninėje veikloje Klaipėdos fakulteto
dėstytojai 2015 m. suorganizavo 22 profesinius renginius: įvairias
parodas, plenerus, kūrybines dirbtuves, susitikimus su gimnazijų
moksleiviais ir šventinius renginius. 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
II kurso magistrantai padėjo organizuoti ir dalyvavo E. Balsio
moksleivių kūrybinėse dirbtuvėse „Klaipėda kultūros sostinė 2017“.
Buvo kuriamas šio renginio logotipas.

7.7. Bendradarbiavimas
2015 m. Klaipėdos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartis
su Klaipėdos m. E. Balsio menų gimnazija, Klaipėdos r. savivaldybės
M. Valančiaus viešąja biblioteka.
Dėstytojai aktyviai bendradarbiavo ne tik su regioninėmis meno
mokyklomis, gimnazijomis, bet ir su užsienio universitetais (Liepojos
universitetas), taip pat su Klaipėdos m. savivaldybe, 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 iš Klaipėdos m. savivaldybės gautose patalpose. Kiekvienais metais fakultetas savo lėšomis remontuoja patalpas, taip gerindamas studijų sąlygas. 2015 m. pavasarį buvo suremontuotos 4 auditorijų
patalpos, 1 holas (129 m2 ploto), tualetų patalpa. Visas suremontuotas
plotas yra 287,55 m2. Tai leido visų programų studentams turėti savo
pastovias kursines auditorijas. Taip pat šioms auditorijoms nupirkti
reikalingi baldai.

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 neviršijo gaunamo finansavimo. Iš nuosavų lėšų
buvo finansuojamos dėstytojų ir studentų papildomos komandiruotės,
perkama studijų procesui reikalinga įranga: įsigyti 4 nešiojamieji
kompiuteriai, vaizdo projektorius.
Suvestiniai fakulteto veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje prieduose.
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8. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VDA studentų atstovybė matydama savo veiklos trūkumus ir
silpnąsias vietas 2015 m. sugebėjo suformuluoti tikslus ir tam tikrą
veiklos planą, pagal kurį palaipsniui dirbo.
Buvo surengti 2 visuotiniai susirinkimai. Juose priimti šie reikšmingesni sprendimai: išrinktas naujas prezidentas – Vladislav Gremza,
viceprezidentas, naujas Kauno fakulteto pirmininkas, įtvirtinta Klaipėdos SA, patvirtinti 30 SA veiksnių narių, įtvirtintos SA nario sutartys.
Paruoštas naujas struktūros planas.

8. 1. Atstovavimas Akademijos ribose
• Studentams skelbiama aktuali informacija juos pasiekia per
socialinį tinklapį facebook, SA elektroninį paštą, VDA esančias skelbimų
vietas (ekranas, skelbimų lentos). Studentams pateikiama informacija
apie SA, SA veiklą, Akademijoje vykstančius procesus, darbo siūlymus,
aktualią meninę, mokslinę ir laisvalaikio veiklą.
• Surengta kasmetinė pirmakursių vasaros stovykla. Tai kelias dienas
trukęs renginys, kuriame būsimieji studentai susipažino ne tik tarpusavy, bet taip pat ir su dėstytojais, vienu iš SA partnerių. Šis renginys
užtvirtina geresnės integracijos į Akademijos bendruomenę pradžią.
• Užtikrinama kiek įmanoma sklandesnė Lietuvos studento pažymėjimo gamyba ir perdavimas.
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• SA kelia studentams rūpimus klausimus ir prisideda prie sklandaus Akademijos veikimo dalyvaudama Vilniaus fakulteto tarybos
posėdžiuose.
• Besirūpindama VDA studentų laisvalaikiu SA surengė Spalio
1-osios mokslo metų atidarymo šventę, Krikštynų vakarėlį ir mokslo
metų uždarymo šventę. Savo ruožtu kitų fakultetų SA irgi rūpinasi
studentų laisvalaikiu, rengia mokslo metų atidarymus, uždarymus,
pirmakursių krikštynas ir kitus mažesnius renginius.
• SA padėjo rengi „Blusturgius akademijoje“ , kurių pagrindinis
tikslas – pritraukti kitokią publiką į akademines erdves pasiūlius įsigyti
studentų produkcijos.
• Skatindama ir palaikydama studentų iniciatyvas SA prisidėjo prie
„Kosminės odisėjos“ renginio, tiek pasiruošimo darbais, tiek finansiškai,
tiek morališkai. Taip pat surengė kelis užsiėmimus skirtingose katedrose.
• SA dirba siekiant glaudesnio ryšio formavimo tarp skirtingų
fakultetų SA ir Akademijos bendruomenių. Studentai raginami atvykti į
kitus fakultetus įvairių renginių, parodų metu. Buvo suorganizuota
pažintinė kelionė į Klaipėdos fakultetą.
• SA besirūpindama tiek SA, tiek Akademijos bendruomenės
mikroklimatu prisidėjo prie inventoriaus atnaujinimo, sąlygų gerinimo.
Kauno SA pradėjo remonto darbus.
• SA norėdama mokymą padaryti kuo interaktyvesnį pradėjo
organizuoti akademijos protmūšį, kuris dienos šviesą išvys 2016 metų
pradžioje.
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8.2. Atstovavimas Lietuvos mastu
• SA kartu su Akademijos administracija pristatė VDA Litexpo
studijų mugėje.
• SA kūrybiškai ir praktiškai prisidėjo prie kelių festivalių veiklos
vasarą.
• Kauno fakulteto SA skyrius dalyvavo Tarptautinės studentų dienos
Kauno miesto renginyje, kuriame reprezentavo VDA.
• SA kartu su Akademijos administracija surengė Spalio 1-osios
VDA studentų eiseną Vilniaus senamiesčiu.
• SA bendradarbiaudama su Užupio Respublika prisidėjo prie Baltų
Staltiesių dienos. Baltų Staltiesių dieną, antrąją Velykų dieną, subūrė
dalį Akademijos studentų ir su Erasmus programa atvykusių studentų
prie bendro stalo.
• Visų miestų SA padaliniai dalyvavo bent keliuose neformaliuose
susitikimuose su moksleiviais, kuriuose pristatė VDA.
• SA pritraukė kelių verslo atstovų dėmesį, kurie pateikia įvairių
darbo pasiūlymų studentams.
• KF SA taipogi bendrauja su kitais fakultetais ir rengia edukacines
paskaitas su VU KHF SA, KTU SA, VDU SA .
• KDF SA bendradarbiaudama su kitomis atstovybėmis prisidėjo
prie TSD organizavimo.
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9. MENAS

9.1. Veiklos apžvalga
VDA meno veikla pasižymi tarptautiškumu bei infrastruktūriniais
ir personalo pokyčiais. Akademijos bendruomenės nariai – pedagogai,
studentai ir absolventai – pelnė įvairių apdovanojimų, rengė
tarptautiniu mastu pripažintus projektus ir dalyvavo meno renginiuose,
organizuojamuose prestižiniuose tiek Lietuvos, tiek užsienio muziejuose
ir galerijose. VDA galerijos rengė įvairiausias parodas, aprėpiančias
skirtingas meno sritis, žanrus, tradicijas bei kūrėjų amžių ir lytį, taip
pristatant Akademijos puoselėjamą tarpsritiškumą, požiūrių įvairovę
ir toleranciją kultūriniam spalvynui.
Šių metų meno veiklos įvairovė – nuo autorinių, grupinių parodų,
architektūros ir dizaino objektų iki animacijos, scenografijos,
performansų ir restauracijos projektų – atspindi pastaraisiais metais
didėjanti dėstytojų ir studentų meninių projektų tarptautiškumą bei
galerijų ir kūrybinių centrų neišblėstantį gyvybingumą.
Vienas iškiliausių 2015 m. VDA projektų – tai Lietuvos paviljonas
56-oje tarptautinėje Venecijos meno bienalėje. Lietuvą atstovavo Nidos
meno kolonijos komandos kuruotas menininko, baigusio VDA
skulptūros studijas, Dainiaus Liškevičiaus projektas „Muziejus“.
Vos pasibaigus Venecijos bienalei, VDA buvo atrinkta atstovauti
Lietuvą tarptautinėje meno, dizaino ir architektūros trienalėje Milane
2016 m. Paroda „21 amžius. Dizainas po dizaino“, kurioje net 30 šalių
pristatys savo dizaino ir meno pasiekimus, vyks balandžio 2 – rugsėjo
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12 dienomis. Lietuva šiame renginyje debiutuos su Julijono Urbono
instaliacija „Airtime“ (iš angl. oro laikas), eksponuojama garsiojo
Leonardo da Vinci technikos muziejaus priestate, kuris po ilgametės
restauracijos atvers 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 kiti. Lietuva šiais
metais kvietimo dalyvauti sulaukė pirmą kartą. Derybos dėl Lietuvos
dalyvavimo Milano trienalėje prasidėjo, kai 2015 m. gegužę LR užsienio
reikalų ministerija gavo oficialų Italijos užsienio reikalų ministro Paolo
Gentiloni kvietimą dalyvauti 2016 m. Milano trienalėje – dizaino, meno
ir architektūros parodoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros atašė
Italijoje, Vilniaus dailės akademija 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.
„Muziejus“ ir „Airtime“ projektai dar pažymėtini tuo, kad tam tikra
prasme įtvirtina visai jauną Lietuvoje meninio tyrimo sritį (ši sritis
kaip meno doktorantūros modelis Lietuvoje buvo įteisinta 2011 m.).
2014 m. surengta pirmoji meno ir dizaino doktorantų tyrimų apžvalginė
paroda tapo tradicine ir tuo pačiu eksperimentiška. Pavyzdžiui, 2015 m.
ši paroda kuruota erdviškai ar kontekstualiai neatskiriant dailės ir dizaino sričių. Svarbu pažymėti, kad tai buvo lankomiausia VDA galerijų
paroda, kurią aplankė rekordinis „Titaniko“ lankytojų skaičius
(2014 m. – apie 3000, 2015 m. – apie 3500).
Kitas svarbus su meno doktorantūra susietas įvykis – tai VDA ir
Aalto universiteto Meno, dizaino ir architektūros mokyklos (Helsinkis,
Suomija) struktūrinio akademinio padalinio – Nidos doktorantų
mokyklos – atidarymas. Tai laipsnio nesuteikiantis mokslinis vienetas,
kuris jauniesiems tyrėjams už dalyvavimą suteikia akademinių kreditų.
Mokykla įsikūrusi Nidos meno kolonijoje Neringoje. Ką tik atsidariusi
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mokykla jau pradėjo rengti įvarius tarptautinius renginius. Vienas
pirmųjų – „Dūmai ir veidrodžiai – surežisuoti argumentai ir meninio
tyrimo legitimavimas“ – sudarė intensyvių kursų sesiją apie mokslo
ir meno sąveikos taškus. Paskaitas ir kūrybines dirbtuves rengė iškilūs
tarptautiniu mastu pripažinti profesoriai ir menininkai: dr. Piersandra
Di Matteo (Bolonijos universitetas, Ispanija), dr. Timothy Ingoldas
(Aberdyno universitetas, JK), rašytojas ir menininkas Ingo Niermannas,
dr. Stephenas Wrightas (Europos vizualinių menų mokykla, Prancūzija).
Kursuose dalyvavo ne tik VDA, bet ir specialiai atrinkti doktorantai iš
Suomijos, Brazilijos, Anglijos, Italijos, JAV. Atlikus studentų apklausą,
prieita išvados, kad tarptautiniuose šiuolaikinio meno tinkluose
pripažinta NMK dar labiau sustiprina meno ir edukacijos procesų
dialogą ir integraciją.
Tęsiant meno padalinių infrastruktūrinių pokyčių apžvalgą, dar
svarbu paminėti Telšių galeriją ir Panemunės pilį. Sausio pabaigoje
Telšių fakultete visuomenei pristatytas naujai įrengtas Taikomųjų
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras. Tai didelę reikšmę
Žemaitijos kultūros paveldo išsaugojimui turintis projektas,
įgyvendintas gavus Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio
mechanizmo ir Lietuvos valstybės paramą. Po metų pertraukos dėl
rekonstrukcijos darbų duris vėl atvėrė Telšių fakulteto galerija. Netrukus
atvers duris ir šiek tiek atnaujintos Panemunės pilies galerinės erdvės,
kurių viena – tai autentiška XVII amžiaus virenės rekonstrukcija.
Grįžtant prie vietinio konteksto, svarbu paminėti, kad 2015 m.
„Meno celės“ išliko vienas pirmaujančių VDA renginių savo populiarumu ir aktyviu publikos įtraukimu. Renginys vainikuoja mokslo metų
pabaigą ir tampa visus VDA padalinius, sritis ir pastatus apjungiantis
meno veiksmų mazgas. Jis 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.
2015 m. „Meno celes“ kuravo menotyros studentas Tomas Ivanauskas,
talkinant prof. Arvydui Šalteniui. Darbus parodai kuratorius rinko
kartu su visais VDA padaliniais, todėl ši „Meno celių“ versija įtraukė
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visas meno specialybes ir pastatus, taip pristatant įvairiaspalvę akademijos kūrybinę įvairovę.
2015 m. galerininkų gretas papildė keli darbuotojai. Telšių galerijai
vadovaus Gabrielė Pranevičiūtė, Nidos doktorantūros mokyklos veiklą
kuruos Justė Kostikovaitė, išrinktas naujas „Titaniko“ ir VDA Muziejaus direktorius – Vidas Poškus. Sveikiname!
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9.2. Galerijos

Galerija „Akademija“
Galerijos tikslas – rengti VDA profesorių ir studentų personalines
ir grupines parodas, taip pat kreipiant didžiulį dėmesį į tarptautinius
mainus, parodas, kurias rengia bendradarbiaudami su užsienio
partneriais įvairūs Akademijos padaliniai, dažniausiai katedros.
Pirmenybė visuomet teikiama grupinėms, bet ne formalioms,
„suneštinėms“, o parodoms, turinčioms bendrą sumanymą, koncepciją.
Visuomet džiaugiamės, kai parodų kuratoriai, organizatoriai atsiranda
ne tik ir ne tiek tarp dėstytojų, bet ir tarp studentų. Tai padeda mums
prisiminti, kad galerija „Akademija“ būdama plačiajai publikai
strategiškai patogioje vietoje, yra ta Vilniaus dailės akademijos dalis,
kuri atvira kasdien (išskyrus sekmadienius) visiems ir funkcionuoja kaip
mokomoji Akademijos bazė. Todėl vieši bakalaurų, magistrantų, meno
doktorantų darbų gynimai–parodos sudaro labai svarbią galerijos
„Akademija“ veiklos dalį ir yra tas Akademijos gyvenimas, kuris atviras
viešuomenei.
2015 m. galerijoje buvo surengta tarptautinio veltinio meno simpo
ziumo paroda „Veltinis `14“ (org. Tekstilės katedra), kuriame dalyvavo
Lietuvos, Graikijos, Turkijos, Norvegijos šalių tekstilės, video ir tarpdiciplininio meno kūrėjai. Taip pat svarbios buvo šios tarptautinės parodos:
Latvijos dailės akademijos Grafikos ir Tapybos katedrų studentų paroda
„Lynoja“ (org. Grafikos katedra), tarptautinė šiuolaikinės juvelyrikos
paroda „Akis 2015 Telšiai / The Eye 2015 Telšiai“ (kuratorė Laima
Kėrienė). Edukaciniu požiūriu patraukli buvo VDA Paminklotvarkos
katedros studentų darbų paroda „Restauravimo labirintai: Molbertinės
tapybos konservavimo – restauravimo procesai“ (org. Paminklotvarkos
katedra). Pilietiškai ir edukaciškai įsimintina buvo galerijos „Akademija“ dailėtyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės surengta paroda, kurioje
buvo pristatyta Užupio neįgaliųjų dienos centro „Šviesa“ paroda
„Baltasis skersgatvis X3“.
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Galerijoje „Akademija“ savo darbus pristatė profesūra: Ričardo
Nemeikšio ekspozicija „Spektrinė analizė“ ir Aldonos Keturakienės
porceliano paroda „Jos kambarys“. Išskirtinio susidomėjimo susilaukė
galerijoje vykęs pirmojo menų doktoranto Žygimanto Augustino
paroda-meninis tyrimas „Vaizdo poreikis“ viešas darbo gynimas ir paroda. Joje buvo ne kartą organizuoti susitikimai su publika, kur dalyvavo
ne tik VDA studentai ir profesūra, bet ir meno mylėtojai iš miesto.
Surengta paroda, skirta ilgamečio VDA profesoriaus Grafikos katedros
vedėjo Alberto Gursko 80-mečiui paminėti. Parodos atidarymas tapo
įvairių Akademijos absolventų kartų susitikimu, į kurį specialiai atvyko
buvę mokiniai iš Ukrainos, Izraelio, Lenkijos.
VDA studentai taip pat surengė įsimintinų personalinių parodų:
tai Mindaugo Česlikausko fotografijų paroda „Sustojimai“ („Meno
Celės“), Ievos Gudmonaitės tapybos ir performansų ekspozicija
„Laukai prie Vilnelės“, magistrančių (Dovilės Bagdonaitės, Karolinos
Voicechovskajos, Ievos Paliukaitytės) paroda „Bliacha mucha (Mušti
musę)“, Grafikos katedros magistrantės Eglės Ruibytės „Keistos
geografijos klasės“ („Meno celės“).
2015 m. galerijoje buvo surengta įvairių žanrų, meno rūšių parodų,
kurios pritraukė daug lankytojų iš VDA ir plačiosios publikos.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“
2015 m. galeriją aplankė 2530 lankytojų, galerijos fondus – 24.
Galerijos lankytojai susipažino su dailininkų A. ir A. Tamošaičių
kūryba, XIX – XX a. I pusės liaudies meno rinkiniais, tautinių drabužių
audimo demonstravimu. Norintieji turi galimybę patys sėsti prie staklių
paausti.
Taikomosios dailės muziejaus parodoje „Absoliuti tekstilė“ buvo
eksponuojamas kilimas, austas IV dešimtmetyje Ąžuolų Būdoje pagal
A. Tamošaičio projektą.
Gegužės mėnesį galerijoje vyko Lietuvos regionų metų atidarymo
spaudos konferencija, atidaryta galerijos „Židinys” mokinių darbų
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paroda „Savas darbas mieliausias“, išleistas jos katalogas, veikė „Urtės
klubo skiautinių paroda“.
Galerija „Židinys“ dalyvavo projekte „Kultūros naktis“, 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, kiekvienas norintis sėdo išbandyti save prie staklių. Vaikus prie
staklelių užėmė moksleivė, kuri audimo paslapčių išmoko lankydama
kursus galerijoje.
Galerijoje buvo eksponuojama dalis Luke Haynes (JAV) skiautinių
parodos, lankėsi amatininkai iš Danijos, organizuota muzikinė popietė
„Metų ratu“. Folkloro ansamblis „Girjaukis“ atliko dainas ir šokius
susijusius su linų apdirbimu, verpimu, susirinkusiems buvo rodomas
audimas.
Išleistas 2016 m. kalendorius „Antanui Tamošaičiui – 110“.
VDA garbės profesoriaus Antano Tamošaičio premija už liaudies
meno tradicijų puoselėjimą įteikta VDA akademijos studentei Teklei
Ūlai Pužauskaitei (baigiamasis bakalauro studijų darbas
„Persikūnijimas“).
Galerijoje vyko rinkinių kaupimo, tvarkymo darbai: suinventorinta
100 vnt. pagrindinio fondo A. Tamošaičio tapybos eksponatų, restauruota arba konservuota 12 tekstilės eksponatų, rinkiniai papildyti
1 Jūratės Mažeikaitės-Harrison (JAV) galerijai dovanotu eksponatu –
Mergaitės tautiniai drabužiai, austi Anastazijos Tamošaitienės apie
1945 m. Freiburge.
A. ir A. Tamošaičių galerija vykdė edukacinę veiklą: remiantis
A. ir A. Tamošaičių rinkiniais, biblioteka, atvežtais įrankiais, staklėmis
ir medžiagomis buvo mokomi austi vaikai ir suaugę, su kuriais dirbo
galerijos metodininkė Ramutė Raciūtė; vyko edukacinė programa
„Spalva lietuvių margučiuose“– vašku marginami ir augaliniais dažais
dažomi kiaušiniai ir eksponuojami margučiai iš A. Tamošaičio kolekcijos; edukacinės programos „Rankų darbo atvirukai ir šiaudinukai“ metu
dalyviai darė atvirukus ir papuošalus eglutei iš šiaudų, surengta
A. Tamošaičio atvežtų ir naujai padarytų šiaudinukų ir rankų darbo
atvirukų paroda.
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Galerijos bibliotekoje buvo aptarnaujami VDA ir VU dėstytojai
ir studentai, audimo kursų lankytojai.
Parodos „Antanas Tamošaitis (1906–2005)“ atidarymo metu buvo
rodomas filmas apie A. ir A. Tamošaičius „Šerkšno laiškai“ (galerija
Kunstkamera).
Knygoje „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ panaudota archyvinė galerijos medžiaga „Kolekcininko interjeras tarpukario
Kaune (1918–1940)“, Lina Preišegalavičienė, p. 260–261.
Galerijoje vyko VDA senato posėdžiai, konferencijos, seminarai,
renginiai.
Atliktas pirmo aukšto administracijos patalpų remontas.

Autorinės juvelyrikos galerija „ARgenTum“
Vilniaus dailės akademijos autorinės juvelyrikos galerijoje „ARgenTum“ galima susipažinti su naujomis autorinės juvelyrikos ir metalo
plastikos tendencijomis.
Galerijos tikslas yra skatinti VDA dėstytojų ir studentų kūrybines
iniciatyvas. Dėstytojams ir studentams galerija suteikė erdvę grupinėms
ir autorinėms parodoms, naujausiems savo kūriniams bei projektams
pristatyti.
Galerija aktyviai dalyvavo 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). „ARgenTum“ yra viena tokio pobūdžio galerija Vilniaus mieste, kuri pristato
menininkus kuriančius metalo plastikos, autorinės juvelyrikos ir
šiuolaikinio papuošalo srityse.
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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.
2015 m. galerijoje vyko garsių Lietuvos menininkų naujausių
darbų personalinės parodos: E. Janso, E. Kuckaitės, A. Maknytės,
A. Kisarauskaitės, E. Ridikaitės, A. Jurgelionytės-Varnės, E. G. Bog
danienės, J. Vazalinskienės, K. Grigaliūno.
Galerijos iniciatyva buvo pakviesta keletas užsienio menininkų:
tekstilės menininkas Luke Haynes (JAV), kuris vedė ir kūrybines
dirbtuvės VDA Tekstilės ir Kostiumo dizaino katedrų studentams,
ir Katarzyna Podgórska-Glonti (Lenkija).
Po sėkmingos 2014 m. galerijos organizuotos parodos “Art vs.
Design?” šiuolaikinio meno centre “Laznia”(Gdanske) 2015 m. galerijos iniciatyva buvo surengta „atsakomoji“ lenkų menininkų paroda
„Raštas, audiniai, siūlai“ VDA parodų salėse „Titanikas“. Galerija jau
keletą metų iš eilės aktyviai prisidėjo prie Vilniaus ir Gdansko miestų
bendradarbiavimo programos „Vilniaus dienos Gdanske/Gdansko
dienos Vilniuje“ kultūrinių renginių organizavimo.
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Telšių galerija
Telšių galerijos vizija – galeriją paversti patrauklia erdve esamiems
ir būsimiems studentams, jauniems ir profesionaliems kūrėjams, erdves
išnaudojant ne tik parodoms, bet ir edukaciniams tikslams; sukurti
palankią terpę reikštis kūrybiškumui ir verslumui; paversti galeriją vienu
iš reikšmingiausių kultūrinių taškų Telšiuose ir regione.
Telšių galerijai nuo 2015-09-21 vadovauja Gabrielė Pranevičiūtė.
2015 m. buvo ruošiamasi itin reikšmingiems 2016 metams, nes
Telšiai yra paskelbti 2016-tųjų metų Lietuvos kultūros sostine.
Balandžio mėnesį bus baigiami priekinės galerijos pastato dalies
remonto darbai ir yra planuojamas oficialus Telšių galerijos atidarymas.
Galerijos veikla 2016 m. bus itin svarbi Telšių miestui, nes Kultūros
sostinės programoje jau numatyta 14 renginių, iš kurių keletas –
tarptautinės parodos.

Parodų erdvė „Titanikas“
„Titaniko“ parodinės strategijos prioritetas yra studentų meninės
kūrybos pristatymas akademinei ir plačiajai visuomenei, meno studentų
raiškos inicijavimas, kurio strategijoje taip pat svarbūs yra ryšiai su kitų
šalių aukštosiomis meno mokyklomis.
2015 m. parodų salėse buvo surengta 19 parodų, iš jų: studentų – 7,
tarptautinių – 10, personalinės – 6, retrospektyvinės – 2.
Antrą kartą surengta VDA meno doktorantų paroda (Mnemosinės
ledkalnis, kuratorius Giedrius Gulbinas) turi galimybių bei potencialo
tapti tradicine. I ir II aukštų salėse gegužės–birželio mėnesiais taip pat
vyko dalis bakalauro ir magistro baigiamojo darbo gynimų, po jų
tradiciškai su meno ir kultūros festivalio „Kultūros naktis“ renginių
tinkleliu startavo Meno celių ir Jaunojo dizainerio prizo parodos. Pirmojoje savo kūrybą pristatė išskirtiniausi 2015 m. absolventai, antrojoje savo
projektais ir dizaino objektais rungėsi jaunieji dizaineriai.
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„Titanikas“ dalyvavo tarptautinėje meno mugėje ArtVilnius‘15 –
jį atstovaujantis VDA Tapybos katedros absolventas Petras Lincevičius,
rodęs ekspoziciją „Namukas laikui / Ryto nebus“ buvo nominuotas
geriausio jaunojo ArtVilniaus‘15 menininko premija.
2015 m. „Titanike“ lankėsi apytikriai 22 277 lankytojai (nesant
bilietų sistemos, negalima visiškai tiksliai apskaičiuoti apsilankiusiųjų
skaičiaus). Viena gausiausiai lankytų buvo VDA Grafikos katedros
profesoriaus Kęstučio Vasiliūno kuruotos tarptautinės knygos meno
trienalės paroda ERROR (2068 lankytojų), mažai atsiliko Grafinio
dizaino katedros vedėjos profesorės Aušros Lisauskienės kuruoto
tarptautinio tęstinio projekto KELIAUJANČIOS RAIDĖS 2015 paroda
(1815 lankytojų). Abiejose parodose kaip autoriai dalyvavo ir VDA
studentai, ir Akademijos dėstytojai.
Minint Tekstilės katedros 75-erių metų įsteigimo jubiliejų docentė
Laura Pavilonytė-Ežerskienė kuravo tarptautinę jaunųjų menininkų
kūrybos parodą TARP<TAUT>ĖJIMAS, kurioje pristatyta VDA pagal
Erasmus+ mobilumo studijų programą tekstilės meną studijavusių ir
į užsienio meno institucijas tekstilės meno studijuoti vykusių jaunųjų
Lietuvos menininkų kūrybą.
Vasarą vyko tapytojo grupės Angis nario Alfonso Vilpišausko
(1945–2015) personalinė paroda Nesibaigianti kelionė (deja, tai buvo
jo paskutinė paroda, surengta gyvam esant); parodinius metus pabaigė
iš dviejų dalių sudaryta retrospektyvinė Audriaus Naujokaičio
(1961–2012) paroda Virš Bermudų trikampio, kurioje rodyta dalis
gausaus šio įvairiapusio, Niujorke ilgą laiką kūrusio menininko kūry
binio palikimo.
Metų gale antroji VDA dizaino krypties menų doktorantė Rūta
Būtėnaitė surengė parodą ir apsigynė darbą Kilimas: tarp meno ir dizaino
objekto.
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Ekspozicinė erdvė „5 malūnai“
Parodos VDA Naujųjų rūmų ekspozicinėje erdvėje „5 malūnai“
rengiamos antrus metus. Čia savo projektus pristatyti gali visa VDA
bendruomenė bei šios institucijos svečiai: užsienio akademijos, neformalios organizacijos. Sėkmingai pristatomos pirmosios studentų
personalinės ir grupinės parodos, kūrybinių dirbtuvių rezultatai,
skirtingų disciplinų kūrėjų darbai.
Šios erdvės sumanymo tikslas – įtraukti suinteresuotus studentus
į „5 malūnų“ veiklą kaip sąmoningus valdytojus, realizuojančius savo
galerijos viziją. Tikimasi, kad sezoniškai besikeičianti komanda kurs vis
naują kokybę ir koncepciją.
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9.3. Muziejus
Vilniaus dailės akademijos muziejus vykdo dvi vienodai svarbias
veiklas – parodinę ir eksponatų kaupimo, inventorinimo, tvarkymo,
saugojimo.
Iš viso muziejaus apskaitoje įrašyta 23 950 ekspoziciniai vienetai
(20 421 iš jų – suinventorinti). 2015 m. buvo įsigyta 86 nauji eksponatai, suinventorinta – 268 vienetai, buvo baigtas tvarkyti Algimanto
Švėgždos (1941–1996) dovanotų kūrinių rinkinys.
Iš įsigytų eksponatų paminėtini du Alberto Veščiūno (1921–1976)
paveikslai, taip pat Vilniaus fakulteto Tapybos katedros absolventų
baigiamieji darbai, 2014 m. Skirsnemunės miestelio (Jurbarko r.) archeo
loginių žvalgomųjų tyrinėjimų medžiaga (daugiausiai XVII–XIX a.
datuojamos buitinės keramikos fragmentai). Grafikos rinkinys ženkliai
pasipildė II pasaulinio karo metais VDA studijavusios Reginos
Dambrauskaitės (1924–1946) kūriniais: piešiniais, atspaudais, klišėmis.
VDA Paminklotvarkos katedroje buvo restauruoti 4 eksponatai iš
VDA muziejaus fondų, tarp jų: dailininko Kazimiero Žoromskio
(1913–2004) XX a. 5 dešimtmetyje nutapytas Autoportretas ir Fabijono
Šulco (1989–1984) Kompozicija (apie 1970 m.).
Kitoms muziejinėms institucijoms buvo paskolinti 36 eksponatai.
2015 m. buvo pasirašyta sutartis tarp VDA muziejaus ir Lietuvos
dailės muziejaus (kaip LIMIS sistemos valdytojo ir tvarkytojo)
bendriems tikslams pasiekti dirbant su 2010–2013 m. sukurta integralia
Lietuvos muziejų informacine sistema. VDA muziejaus direktorius
Vidas Poškus ir fondų saugotoja Eglė Šinkūnaitė dalyvavo Lietuvos
dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo
ir LIMIS centre vykdytuose mokymuose „Muziejininkų mokymai dirbti
su LIMIS“. E. Šinkūnaitė taip pat dalyvavo muziejų valdymo ir administravimo mokymų programoje „Verslumas ir etika muziejų vadyboje“.
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9.4. Nidos meno kolonija
Nidos meno kolonija (toliau – NMK) – VDA padalinys Nidoje –
nuo įkūrimo veikia kaip tarptautinių šiuolaikinio meno projektų ir
inovatyvios edukacijos centras. Kolonija organizuoja tarptautinę Nidos
menininkų rezidencijų programą, meno simpoziumus, konferencijas,
intensyvius kursus ir parodas. NMK vyksta VDA studentų kūrybinės
dirbtuvės, kitų aukštųjų mokyklų, kultūros institucijų ir neinstitucinių
edukacijos ir/ar meno iniciatyvų projektai, patalpas nuomojasi kino,
muzikos, šokio kūrėjai, rašytojai, kitų sričių kūrybininkai.
2015-ieji Kolonijai buvo ypatingi metai:
• NMK organizavo Dainiaus Liškevičiaus meninio projekto „Muziejus“ pristatymą Lietuvos nacionaliniame paviljone 56-ojoje šiuolaikinio
meno bienalėje Venecijoje (www.museo.lt);
• kartu su partneriais Islandijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje NMK
pradėjo vykdyti stambų dviejų metų trukmės rezidencijų, naujų meno
kūrinių prodiusavimo ir jų eksponavimo projektą „Laipiojant nematomomis struktūromis“ (www.nidacolony.lt/lt/menininku-rezidenciju-programa/kuruotos-rezidencijos/laipiojimas-nematomomis-strukturomis);
• rugsėjo mėnesį pasirašyta sutartis su Aalto universiteto Vizualiojo
meno ir dizaino mokykla (Suomija) dėl bendro akademinio padalinio –
Nidos doktorantų mokyklos – steigimo, o spalį organizavo pirmuosius
šios mokyklos kursus (www.nidacolony.lt/lt/nida-doctoral-school);
• lapkričio mėnesį pagaliau baigėsi NMK pastato rekonstrukcija
ir dabar Kolonijoje yra puiki ekspozicijų ir projektų erdvė, medžio
ir metalo dirbtuvės, skaitykla, konferencijų salė ir įvairiausioms meninėms praktikoms reikalinga įranga (www.nidacolony.lt/lt/menininku-
rezidenciju-programa/bendrosios-patalpos-ir-iranga).
2015 m. NMK pradėtų vykdytų/įvykdytų, Lietuvos ir užsienio fondų
finansuojamų kūrybinių-edukacinių projektų vertė yra 360 730 Eur.
Nidos rezidencijų programoje dalyvavo 48 menininkai iš 19 šalių; vyko
19 VDA katedrų studentų kūrybines dirbtuvės, kuriose dalyvavo 308
studentai ir 64 dėstytojai.
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NMK kūrybinėje komandoje 2015 m. dirbo 6 žmonės, kurie užėmė
4,5 etato; techninis personalas – 4 darbuotojai, 3 etatai.
2016 m. NMK tęs 2015 m. pradėtus projektus, rengs parodas,
organizuos Nidos doktorantų mokyklos kursus. Didžiausias 2016 m.
iššūkis – užpildyti turiningomis, kokybiškomis ir „matomomis“ veiklomis naujojo NMK korpuso erdves. Kolonijos penktasis gimtadienis
ir pastato rekonstrukcijos pabaigtuvės planuojamos gegužės pabaigoje.
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9.5. Panemunės pilis
Parodinė veikla
2015 m. Panemunės pilies galerijoje eksponuotos penkios parodos:
Telšių fakulteto Metalo plastikos studentų darbai, Pauliaus Daujoto
„Kiti kraustuliai“, Manto Maziliausko tapybos ir objektų paroda
„Svečių kambarys arba Nemirtingumas“, VDA Vilniaus ir Kauno
fakultetų Tekstilės katedrų studentų darbų paroda „Aktyvi tekstilė“,
pilies bokšto koridoriuje ir rytinėse salėse – Grafikos katedros
studentų kūrybinių dirbtuvių paroda „PILIS 1“, pilies rūsyje,
bokštuose, kieme – projekte „Corpus Ludus Militaris“ dalyvavusių
Lietuvos ir užsienio menininkų darbai.
Projektinė veikla
2015 m. pilyje įgyvendintas LKT (10 000 €) ir VDA MMPF (1000 €)
finansuotas tarptautinis projektas „Corpus Ludus Militaris“. Projektas
sutelkė Lietuvos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų studentus ir dėstytojus
bendrai veiklai VDA priklausančioje Panemunės pilyje. Dalyvavo VDA,
KTU, Kiolno medijų meno akademijos ir Veimaro Bauhaus universiteto
atstovai. Kūrybiniam visų bendradarbiavimui vadovavo Migruojančios
meno akademijos. Surengtoje konferencijoje pranešimus skaitė: Bernhard Hopfengaertner (DE) and Marian Kaiser (DE) “The Contingency
Race”; Alvydas Lukys (LT) “Clash of Narratives”; Zilvinas Lilas (DE)
“Aesthetics of War”; Laima Kreivytė (LT) “War Games on the Screen:
Gender Transformations” ir Mindaugas Gapševičius (LT/DE)
“Human-non-human Body“. Parengtas ir 300 egz. tiražu atspausdintas
leidinys „CLM (Corpus Ludus Militaris)“.
Nuo 2014 m. pilyje tęsiasi 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“.
Liepos mėnesį vyko juostų audimo mokymai. Savaitgaliais medžio
grafiką demonstravo Grafikos katedros studentai. Platesnės veiklos
buvo apribotos Panemunės pilyje vykdomų tvarkybos darbų.
VDA Monumentaliosios tapybos katedros studentai ir dėstytoja
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Ž. Jasutytė dalyvavo Jurbarko rajone įgyvendintame socialiniame
projekte „Sienų tapyba Vadžgirio mokykloje“.
2015 m. finansavimas nebuvo suteiktas 4 parengtoms paraiškoms:
„Džiazo vasara pilyje“, LKT, tapsritiniai projektai (9030,35 €);
„Kupolių dienos Panemunės pilyje 2015“, LKT Tarpsritiniai projektai
(16 218,72. €); projektas „Panemunės pilies Kalėdos“, LKT, Mėgėjų
meno sritis (12 523,17 €) ir „Tradiciniai amatai Panemunės pilyje“,
LKT Etninės kultūros ir tautodailės sritis (44 000 €).
2016 metams parengtos ir pateiktos 2 paraiškos: „Tradicinio audimo
mokymai Panemunės pilyje“ (LKT, Etninės kultūros ir tautodailės
sritis, biudžetas 9800 €) ir „1830–1831 metų sukilimas. Antanas
Gelgaudas“ (LKT, programa „Projektai skatinantys pilietiškumą...“,
biudžetas 12 853 €). Abu šie projektai paremti (bendra suma 9600 €)
ir bus įgyvendinami 2016 m.
Kita veikla
Panemunės pilyje drauge su partneriais bei rėmėjais buvo organizuoti švietėjiški renginiai: Jurbarko r. moksleivių dailės olimpiada ir
konferencija dailės mokytojams „Nuo dailės pamokų iki akademinių
studijų. Aktualijos“, seminaras ,,Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas
netradicinėje aplinkoje organizuojant technologinį ugdymą“, kuriame
dalyvavo Jurbarko r. ir Marijampolės savivaldybės mokyklų technologijų
mokytojų metodinių būrelių nariai, Jurbarko r. menininkų klubo „Mituva“ narių susitikimas su tapytoju Jonu Gasiūnu, studentų darbų
aptarimas ir diskusijos.
Radus rėmėjus, surengtas garsaus Gruzijos perkusininko Irakli
Koiava koncertas. Prisimenant 1831 m. sukilimo Lietuvoje vadą gen.
Antaną Gelgaudą, buvusioje Gelgaudų pilyje parodytas spektaklis
„Dialogai su Emilija“ – poetinė-muzikinė kompozicija pagal Juditos
Vaičiūnaitės pjesę (vaidino Viktorija Kuodytė ir Saulius Balandis, taip
pat Barbora Dvarionaitė-Armonienė, Miglė Dikšaitienė (smuikas), Eglė
Kasteckaitė (fortepijonas)).
Panemunės pilies lankymas pateiktas 19 lentelėje prieduose.

Panemunės pilyje buvo platinami Vilniaus dailės akademijos leidiniai
ir suvenyrai.
Panemunės pilyje platintų leidinių ir suvenyrų sąrašas pateiktas 20 lentelėje prieduose.
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9.6. Keramikos kūrybos centras
2015 m. KKC surengė:
• 12 parodų „VDA/Lauko ekspo“ vitrinoje, iš kurių 3, kartu su KIG
„Kvadratas“, buvo vienu metu demonstruojamos ir „Gobis/Lauko
ekspo“ paviljone (Gedimino pr. 13);
• tęsė 3 tarptautinius projektus, kurių metu vyko paskaitos ir prezentacijos VDA studentams, taip pat užsienio šalių pripažintų dailininkų
kūrybinio darbo ir autorinių technikų demonstracijos Keramikos
katedroje;
• pradėjo naują projektą „10 metų dailiosios keramikos versle.
VDA alumnai – parodos/pardavimai“;
• tęsė mokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio skatinimo veiklą.
„VDA/Lauko ekspo“ vitrinoje buvo demonstruojami E. Petra
vičiūtės, G. Baltakytės, M. Jonuškaitės keramikos bakalauro studijų
programos 2015-jų ir ankstesniųjų metų baigiamieji darbai, vyko darbų
gynimai bei diskusijos.
Iš „VDA/Lauko ekspo“ stende surengtų parodų didžiausio dėmesio
sulaukė latvių keramikės Inesos Brants porceliano paroda. Autorė kartu
su Rygos porceliano muziejumi demonstravo autorines virš glazūrinės
tapybos technikas, konsultavo studentus tapybos ant porceliano klausimais ir komentavo studentų virš glazūrinės tapybos bandymus. Rygos
porceliano muziejaus direktorė skaitė paskaitą apie porceliano tradiciją
Latvijoje.
Išskirtinis dėmesys ir didelės apimties organizacinis darbas buvo
atliktas vykdant tęstinį tarptautinį projektą „Meno saitai: Kinija-
Lietuva-Lenkija“. Jame Vilniaus dailės akademija partnerystės ryšiais
sujungė Sanbao Jingdezhen keramikos institutą Kinijoje su Vroclavo
E. Geppert‘o meno ir dizaino, Krokuvos J. Matejko dailės akademijomis ir Oronsko meno centru Lenkijoje. Jackson Li, Sanbao tarptautinio
keramikos muziejaus direktorius, ir Tomas J. Daunora, KKC direktorius, Lenkijos ir Lietuvos akademijose demonstravo kūrybinio darbo
skaidres, keramikos meno technikas bei derino tolimesnius projektus.
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Projektas susilaukė didelio Lenkijos akademinės bendruomenės
dėmesio. Sukaupta daug iliustruojančių nuotraukų bei filmuotos
medžiagos.
Svarbus yra ir Ukrainos dailininkus palaikantis tęstinis projektas
„Vidus lauke“, kurio siekis yra prisidėti prie Ukrainos dailininkų
integracijos į ES šalių kultūrinę, meno parodinę ir edukacinę erdves.
Projektas gavo VDA MMP fondo paramą. Trijų vizitų į Lvovą rezultatai:
projektas pristatytas Lvovo mieto Tarybai; gautas Lvovo miesto
Kultūros skyriaus palaikymo ir partnerystės ketinimų raštas; surengta
dviejų Ukrainos keramikų paroda Vilniuje, Gobis/Lauko ekspo paviljone, atidaryme dalyvavo parodos autoriai, Ukrainos ambasados
Kultūros Ataše, Lietuvos URM ryšiams su Ukraina padalinio atstovė,
LR Seimo nariai, VDA keramikos studentas; derinama lauko paviljono
statymo Lvovo mieste vieta ir kitos techninės sąlygos.
2015 m. KKC užmezgė ir sėkmingai pradėjo vykdyti partnerystę
su Suomių dailininkų organizacija „O“. Surengta įdomi keramikės Miia
Kallio instaliacija „Atskirtis“ „Gobis/Lauko ekspo“ paviljone. Autorė
skaitė paskaitą DIC, kurioje pristatė savo kūrybą, grupės „O“ veiklą bei
paviljone demonstruojamą instaliaciją, kurioje keramikos meninėmis
priemonėmis nagrinėja motinystės ir nevaisingumo, vienatvės ir buvimo
drauge temas. Šiam projektui įgyvendinti autorė gavo Suomijos meno
propagavimo programos paramą. Kitais metais planuojama Kristiano
Venalaineno paroda „Sapnas 24/7“.
KKC manymu, VDA studentams svarbus yra ir 2015 m. pradėtas
parodų/pardavimų projektas „10 metų keramikos versle – VDA alumnai“. Tikslas – palaikyti ryšius su akademiją baigusiais studentais:
aiškintis jų kūrybinio darbo ir pragyvenimo problemas, rengti ekspozicijas su darbų realizavimo galimybe bei skatinti susitikimus su esamais
VDA studentais, kuriuos domina savarankiško darbo po mokslų VDA
problematika. Buvo surengtos Audronės Dačkutės, Pauliaus Vitkausko
ir Monikos Dmitrijevaitės parodos-pardavimai.
Visų VDA galerijų parodų sąrašas pateikiamas 21 lentelėje priede.
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9.7. Choras
2015 m. choras surengė koncertus ir dalyvavo renginiuose:
• koncertas XVI tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje
„Džiūgaukim... Aleliuja“ Lazdijų Šv. Onos ir Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčiose;
• koncertas, LMTA praktikantės atsiskaitymas Mokytojų namuose;
• koncertai diplomų įteikimo renginiuose Vilniaus dailės akademijos
kieme;
• choro stovykla Panemunės pilyje;
• Šv. Mišios mokslo metų atidarymo proga Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčioje;
• koncertas mokslo metų atidarymo renginiuose VDA Šachmatinėje
salėje;
• kompaktinės plokštelės pristatymas ir koncertas Kelmės krašto
muziejuje;
• tarptautinis Adventinės ir Kalėdinės muzikos festivalis Sopote
(Lenkija), kur choras pelnė Sopoto miesto mero diplomą, skiriamą
geriausiam festivalio chorui.
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9.8. Folklorinis ansamblis
Folklorinio ansamblio nariai buvo mokomi naujų kalendorinių
dainų, sutartinių, kalendorinių švenčių papročių, apeigų, skirtų
Užgavėnėms, Velykoms, Kupolės šventei, Vėlinėms, Adventui.
Buvo vedami kankliavimo seminarai–mokymai, kuriuose susipažinta
su kankliavimo technikomis ir repertuaru.
Su studentais dalyvauta keliuose performansuose, VDA mokslo
metų atidarymo šventėje.
Liepos mėnesį Kirkiliškių vnk. Duburio k., Zarasų r. organizuotas
projektas „Linų šventės kūrybinė stovykla“, skirtas „Lino kančios“ kelio
tradicijų analizei ir interpretacijai. Stovykloje drauge su VDA studentas
kūrė Latvijos, Amerikos, Ispanijos ir Italijos studentai, dalyvavo
dailėtyrininkai ir kiti mokslininkai, vyko paskaitos, mokymai, kūrybinės
dirbtuvės. Stovyklos metu buvo sukurtas bendras meninis rezultatas –
Linų šventė.
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10. MOKSLAS

2015 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 pavieniai kitų padalinių
tyrėjai. Mokslinių tyrimams labai svarbi bibliotekos ir leidyklos veikla.
Mokslo ir meno skyriui, kaupiančiam ir analizuojančiam mokslo
veiklos duomenis ir rezultatus, 2015 m. buvo ypač darbingi: rinkti
ir teikti duomenys MOSTOS vykdytam tarptautiniam mokslinės veiklos
palyginamajam tyrimui, taip pat Lietuvos mokslo tarybai teiktos
ataskaitos už 2012–2014 m. mokslo ir meno veiklą.
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10.1. Tyrėjų mokslinė veikla
2015 m. VDA dirbo 60 mokslo darbuotojų ir dėstytojų vykdančių
mokslinius tyrimus. Iš jų 56 – mokslo daktarai. 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
acociacijų nariai.
Mokslo leidiniai, publikacijos
Ryškiausiai mokslo rezultatai matomi 2015 m. išleistose monografijose, mokslo studijose, mokslo straipsniuose, mokslui svarbių šaltinių
publikacijose. Kiekybiniai rodikliai nenutolsta nuo ankstesnių metų
vidurkio.
VDA tyrėjų 2010–2015 m. publikacijų sąrašas pateiktas 22 lentelėje prieduose.

VDA tyrėjų monografijose, studijose ir straipsniuose ryškios dvi
kryptys – tai Lietuvos dailės paveldo tyrinėjimai ir modernizmo dailės
bei šiuolaikinių dailės procesų tyrinėjimai.
Išleistos Lietuvos paveldo tyrinėjimams svarbios monografijos ir
studijos: Kazio Misiaus „Kražių mokykla ir gimnazija“, Dalios Klajumienės „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo
klasicizmo iki moderno“, Birutės Rūtos Vitkauskienės kartu su Edita
Povilaityte parengta monografija „Architektas Sigitas Lasavickas“.
VDA menotyrininkai parengė albumus–studijas skirtus XX–XXI a.
kūrėjams. Tai Ramutės Rachlevičiūtės „Stasys Petrauskas (1950–2010)
Panevėžio bitlas“ ir „Barbora Didžiokienė. Mažosios dailininkės
prisiminimai“.
VDA tyrėjai mokslo ir meno visuomenei paskelbė 80 mokslinių
straipsnių, kaip ir monografijos, skirtų tiek senosios Lietuvos dailės
palikimui, tiek XX–XXI a. dailei, tiek dailės vadybos klausimams.
Šie straipsniai spausdinti VDA recenzuojamame leidinyje Acta
Academiae Artium Vilnensis (6 vnt.) ir kituose recenzuojamuose Lietuvos
ir užienio žurnaluose bei teminiuose leidiniuose.
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Dailė ir architektūra populiarinama tokiuose leidiniuose kaip
„Klaipėdos urbanistinė raida 1945–1990“ (sud. Tomas Butkus),
„The Lithuanian Millennium“.
Mokslo renginiai, konferencijos
Pranešimų konferencijose tematika labai plati – nuo priešistorinės
iki XXI a. dailės, taip pat dailės vadybos ir terapijos temomis. Skaityta
70 pranešimų, iš jų 30 – tarptautinėse konferencijose.
VDA mokslininkai organizavo šešias mokslines konferencijas, iš jų
4 – tarptautines.
Mokslo renginiai 2015 m.
Renginio tipas

Pavadinimas

Tarptautinė mokslinė

„Mikalojus Konstantinas

konferencija

Čiurlionis Vilniuje”

Vieta, data
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6,
Vilnius, 2015 04 23–24
(bendraorganizatorius
VDA Dailėtyros institutas )

„Pasaulietinių pastatų sienų
Tarptautinė mokslinė

tapyba: aktualios restauravi-

konferencija-seminaras mo teorijos, metodikos ir

Vilniaus dailės akademija,
2015 05 14–15

problemos“
Vilnius, Šiuolaikinio meno
Tarptautinė mokslinė
konferencija

„Kūnas: ne laiku ir be vietos“

centras (organizatorius
VDA Dailėtyros institutas )
2015 05 21 – 22

Tarptautinė mokslinė
konferencija
Respublikinė mokslinė

„Dailės terapija ir muzikos
terapija Lietuvoje: profesijų
vystymo aktualijos“
„Terra urbana: Miesto

konferencija

architektūra“
„Mano teritorijos: moteriškoji

Konferencija

kūrybos erdvė“. VI konferencija (AICA)

163

Kaunas, LSMU

2015 06, Klaipėda

2015 11 06 Vilnius, VDA

Mokslo projektai
Vilniaus dailės akademija sėkmingai įvykdė Lietuvos mokslo tarybos
remiamus projektus.
Lietuvos mokslo taryboje sausio 18 d. vykusiame simpoziume
„Valstybės mokslo politika ir nacionalinės mokslo programos“ buvo
pristatyti pasibaigusių nacionalinių programų rezultatai ir aptartos
ateities perspektyvos. Humanitarinės srities nacionalinės programos
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas rezultatus pristatė vykdymo
grupės pirmininkė prof. Rita Šerpytytė. Pranešėja pristatė 10 geriausių
projektų. Projektai atrinkti remiantis galutinėmis ekspertų išvadomis
ir vertinimais. Tarp 10 geriausių projektų pateko projektas Stebuklingojo
atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai, kuriam vadovavo VDA Dailėtyros
instituto direktorė dr. Tojana Račiūnaitė. Taip pat tarp geriausiųjų
paminėtas projektas Vadovas po Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę (vadovė
Aistė Paliušytė), kuriame dalyvavo ir Dailėtyros instituto darbuotojai.
2014–2015 m. laikotarpiu VDA pasižymėjo sėkmingu Lietuvos
mokslo tarybos remiamų projektų vykdymu. VDA teiktų paraiškų
ir gauto finansavimo santykis yra vienas aukščiausių.
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Išorinis mokslo vertinimas
2015 m. pavasarį paskelbti mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo
rezultatai. VDA humanitarinių mokslų vertinamasis vienetas įvertintas
3 balais (stiprus nacionalinio lygio dalyvis su perspektyvomis tobulėti).
Grafiškai įvertinimai atsispindi schemoje.

Ekspertai galutinį įvertinimą nustatė remdamiesi institucijos parengta ataskaita, kurią sudarė 8 sritys:
1. Bendra informacija apie vertinamąjį vienetą;
2. Žmogiškieji ištekliai;
3. Tyrimų rezultatai;
4. Doktorantūros studijos;
5. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
6. Kitos mokslinės ir socialinės veiklos;
7. SSGG analizė;
8. Finansavimas
ir vizito į instituciją įspūdžiais.
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VDA įvertinimas remiasi patrauklia ir įvairia infrastruktūra, lemiančia labai gerą tyrimų lygį, kurie taptų dar geresni, jei būtų labiau
matomi tarptautiniame kontekste. Taip pat svarbu geriau planuoti jau
turimų išteklių valdymą.
Apibendrinant galima teigti, kad tyrimų lygis yra geras ir Akademija
yra gerai žinoma nacionalinėje mokslo bendruomenėje, o kai kurios
naujos veiklos lems sėkmę ateityje.
Ekspertų pastabos:
1) Ypač svarbu ir skubu, kad padalinyje būtų imtasi veiksmų siekiant
kuo daugiau resursų skirti labiausiai produktyviems tyrėjams ir jaunųjų
tyrėjų skatinimui jų karjeros pradžioje.
2) Kaip ir pažymima savianalizėje, viena iš silpnybių sunkinančių
matomumą tarptautinėje mokslo erdvėje yra prastas užsienio kalbų
mokėjimas (ši problema būdinga visoje Lietuvoje). Tyrimų ir publikacijų vertimas į anglų kalbą užtikrintų matomumą tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Taigi mokslinė bendruomenė ir administracinis personalas
turi būti pasiruošę dirbti tarptautiniuose tyrėjų tinkluose.
3) Nidos meno kolonija turi daug potencialo, tačiau tai neatsispindi
dokumentuose, nors yra vykdomos veiklos susijusios su doktorantų
ruošimu. Ekspertai pataria geriau reprezentuoti veiklas ir galimybes.
4) Svarbu geriau valdyti jau turimus išteklius, apsibrėžti padalinio
tyrimų sritis ir dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrėjų
tinkluose, taip kuriant strategiją fizinės infrastruktūros ir mokslinių
tyrimų lygio gerinimui.
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10.2. Dailėtyros institutas

2015 m. Institute dirbo 15 mokslo darbuotojų, iš jų 2 –
prof. dr. Adomas Butrimas ir ph. dr. Rūta Janonienė – vyriausieji
mokslo darbuotojai, kiti – dr. Dalia Klajumienė, dr. Jolita Liškevičienė,
dr. Algė Adriulytė, dr. Dalia Ramonienė, dr. Marius Iršėnas ir dr. To
jana Račiūnaitė – vyresnieji ir Kazys Misius, Gintautė Žemaitytė,
Vidmantas Jankauskas, Aušra Trakšelytė ir Lina Michelkevičė – mokslo
darbuotojai. Iš jų pilnu etatu dirbo 8 darbuotojai.
2015 m. dr. Dalia Klajumienė išleido solidžią, ne vienerius metus
kruopščiai vykdytus tyrimus apibendrinančią monografiją Vilniaus
gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai (750 p.). Taip pat pasirodė
ir Kazio Misiaus monografija Kražių mokykla ir gimnazija 1773–
1844 metais. Išleistas angliškasis Lietuvos kultūrą populiarinantis,
gausiai iliustruotas Lietuvos Tūkstantmečiui skirtas veikalas The Lithuanian Millennium: History, Art and Culture (692 p.). Priešistorės dailę
populiarina Adomo Butrimo ir Mariaus Iršėno kartu su Valdemaru
Šimėnu parengtas leidinys Senoji Žemaitijos praeitis. Paskelbta 12 mokslo
straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, taip pat įvairių mokslo ir meno
sklaidos tekstų periodinėje spaudoje.
Gegužės 14–15 d. įvyko Dalios Klajumienės surengta tarptautinė
mokslinė konferencija-seminaras „Pasaulietinių pastatų sienų tapyba:
aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos“, perskaityti
7 moksliniai pranešimai, pravesti 3 seminarai restauruojamuose arba
restauruotuose pastatuose, išleistos pranešimų tezės, programėlės,
plakatai. Gegužės 21–22 d. įvyko Instituto suorganizuota tarptautinė
mokslinė konferencija „Kūnas: ne laiku ir be vietos“. Konferencijos
sesijose savo tyrimus pristatė 26 mokslininkai ir menininkai iš įvairių
Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Lenkijos
mokslo, meno ir švietimo institucijų. Konferenciją organizavo ir tezes
parengė Aušra Trakšelytė, Gintautė Žemaitytė ir Lina Michelkevičė.
Iš Instituto darbuotojų savo pranešimus šioje konferencijoje skaitė Rūta
Janonienė, Gintautė Žemaitytė ir Tojana Račiūnaitė. 2015 m. instituto
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darbuotojai iš viso perskaitė apie 20 pranešimų, viešų paskaitų, jų ciklų
bei pasisakymų įvairiuose renginiuose, vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, viešose diskusijose, TV laidose.
Dailėtyros instituto mokslininkai vadovavo 27 įvairių studijų pakopų
VDA studentų teoriniams darbams, skaitė „Knygos meno“, „Atvaizdo
antropologijos“, „Vietos laiko ir konteksto Lietuvos šiuolaikiniame
mene“, „Atropomorfinio ir zoomorfinio meno Akmens amžiuje“
(anglų kalba) ir „Vizualinės semiotikos“ kursus, dalyvavo įvairių pakopų
VDA studentų teorinių darbų rengimo seminaruose.
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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 (eina instituto direktoriaus pareigas), 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.
Dalyvavimas studijų procese
Instituto personalas faktiškai kuruoja (kartu su studijų programos
komitetu) I pakopos Architektūros studijų programos (kodas
612L10002) veiklą VDA Klaipėdos fakultete. Darbuotojai dėsto
pagrindinius specialybės dalykus. Bendras instituto personalo dėstytų
kreditų skaičius 2015 m. – 75. Tobulinti 5 dėstomų dalykų aprašai bei
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parengta Architektūros bakalauro studijų kursinio darbo ir baigiamojo
darbo rengimo metodika (A. Vyšniūnas). Vadovauta 3 Architektūros
bakalauro baigiamiesiems darbams, recenzuoti Architektūros bakalauro
baigiamieji darbai ir dalyvauta išorės dalyvio teisėmis kitų šalies aukštųjų mokyklų (Vilniaus Gedimino technikos universiteto) I ir II Architektūros studijų pakopos baigiamųjų darbų vertinimo komisijų darbe.
Nuolat dalyvaujama Klaipėdos fakultete vykdomos Architektūros
studijų programos komiteto darbe (V. Dapkevičius, P. Džervus, A. Vyšniūnas). Baigiamojo bakalauro darbo (studentė S. Kubilė) pagrindu
parengtas straipsnis „Atgimimo aikštės su prieigomis urbanistinės
plėtros alternatyva. Akademinis tyrimas“ (darbo vadovas, straipsnio
autorius V. Dapkevičius).
Kartu su Klaipėdos fakulteto architektūros studentais ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų (VGTU Urbanistikos katedra) Architektūros
magistratūros studentais bei dėstytojais (doc. dr. D. Dijokienė), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
mokslo darbuotojais (dr. V. Safronovu, dr. V. Jakubausku) dalyvauta
dviejose bendrose kūrybinėse dirbtuvėse VDA Nidos menų kolonijoje.
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10.4. Doktorantūros skyrius
VDA Doktorantūros skyriuje 2015 m. buvo sėkmingai apginti du
pirmieji meno doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai.
Apgintos 3 humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro
disertacijos.
Apgintų disertacijų sąrašas pateiktas 13 lentelėje prieduose.

2015 m. rugsėjo mėnesį buvo priimti 8 doktorantai į valstybės
finansuojamas vietas.
Svarbiausiosios menotyros/meno doktorantų veiklos kryptys pateiktos 15 lentelėje
prieduose.

Nuo 2015 m. sausio mėnesio VDA kartu su kitais 6 Europos universitetais pradėjo vykdyti tarptautinį tarpdisciplininį doktorantūros
studijų projektą ArcInTex ETN finansuojamą iš Europos komisijos
Marie Skłodowska-Curie fondo (programa „Horizontas 2020“).
Pagal jį nuo rugsėjo 1 d. į dizaino krypties meno doktorantūros nuolatines studijas buvo priimtos 2 doktorantės.
2015 m. balandžio 23 – gegužės 9 d. VDA ekspozicijų salėse „Titanikas“ meno doktorantų kūrybos parodos „Mnemosinės ledkalnis“
(kuratorius Giedrius Gulbinas) kontekste balandžio 29–30 d. surengti
antrieji meno doktorantų skaitymai, išleistos pranešimų tezės.
2015 m. Doktorantūros skyrius sėkmingai plėtojo tarptautinę veiklą.
Spalio mėn. 12–16 d. suorganizuota tarptautinio tinklo ArcInTex
konferencija ir kūrybinės dirbtuvės „Active Textile“. ArcInTex – tyrėjų
tinklas, vienijantis meno ir technologijų studijų programas vykdančius
universitetus, tyrimų ir verslo institucijas. Spalio 12–14 d. Vilniuje
paraleliai vyko keturios kūrybinės dirbtuvės: „Sound-Image-StructureFabric“, „Experimenting Textile Integration with Active Components“,
„The System: Man, Object, Space“, „Building up with Bioplastics“.
Jų rezultatai pristatyti baigiamojoje parodoje Dizaino inovacijų centro
112 aud. Spalio 15–16 d. Panemunės pilyje surengta konferencija. Joje
pranešimus skaitė Agneta Nordlung Andersson (Švedija), Eglė Ganda
Bogdanienė (Lietuva), Julijonas Urbonas (Lietuva), Anna Louise Bang
(Danija), Deima Katinaitė (Lietuva), Viktorija Sokolovskaja (Lietuva),
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Pirjo Kääriäinen (Suomija), Ieva Petkune (Latvija), Nijolė Goštautaitė
Midttun (Lietuva), Richard Kettley (Didžioji Britanija). Renginiui buvo
išleista programa su pranešimų tezėmis.
2015 m. buvo toliau tęsiamas viešųjų paskaitų–diskusijų su žymiais
menininkais ciklas (moderatorius doc. Julijonas Urbonas). Paskaitas
skaitė: Luc Aubry, Nomeda & Gediminas Urbonas, Mårten Spångberg,
Rozsa Zita Farkas, Ugnius Gelguda ir Neringa Černiauskaitė (aka
Pakui Hardware), Andreas Angelidakis, Stephen Wright, Algis Mickūnas, Dr. Leah Edwards, Nina Power, Jennifer Teets, Darius Mikšys,
Úrsula Pilar San Cristóbal Opazo, Ieva Misevičiūtė.
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10.5. Meno ir mokslo skyrius
Darbas su VDA ataskaitomis
1. Metinės akademijos padalinių veiklos ataskaitos formos derinimas
ir pritaikymas prie esamo duomenų poreikio.
2. Padalinių metinės veiklos ataskaitų surinkimas, duomenų apdorojimas ir pateikimas pagal poreikį.
Darbas su institucijomis
Bendradarbiavimas bei duomenų teikimas šioms institucijoms:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
2. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;
3. Lietuvos mokslo taryba;
5. Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros
mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas.
Mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo veiklų organizavimas VDA
Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimą vykdė: Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), Lietuvos mokslo taryba
(LMT) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).
Trukmė 2014 m. birželis – 2015 m. balandis.
2015 m. sausio 13 d. vyko užsienio ekspertų vizitas į instituciją.
Organizuota ir suderinta vizito darbotvarkė. Dalyvauta susitikime.
2015 m. balandžio 16 d. VDA bibliotekos meno skaitykloje vyko
Mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo rezultatų apibendrinamojo
renginio Humanitarinių mokslų ekspertų grupės posėdis, Doktorantūros ir magistrantūros skyriaus auditorijoje Žemės ūkio mokslų ekspertų
grupės posėdis.
Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo už 2012–
2014 m. organizavimas
Remiantis 2015 m. vasario 12 d. gautu LR Švietimo ir mokslo
ministerijos raštu dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2012,
2013 ir 2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo, atsižvelgiant į
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rašte nurodytą informacijos pateikimo grafiką ir tvarką, VDA pradėti
darbai reikalingi sklandžiam ataskaitos pateikimui.
Dalyvauta šiuose renginiuose:
2015 m. kovo 18 d. „Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė“. LR Seimo didžioji konferencijų salė;
2015 m. balandžio 16 d. „Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja tarptautiniai ekspertai“. Švietimo ir mokslo ministerija;
2015 m. spalio 14 d. „Mokslas ir studijos Lietuvoje: žvelgiantiems
giliau“. Lietuvos mokslų akademija;
2015 m. lapkričio 16 d. „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
2012-2014 m. mokslo (meno) darbų vertinimo rezultatų aptarimas“.
Lietuvos mokslų akademija.
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10.6. Leidykla
2015 m. VDA leidykloje daug dėmesio skirta leidinių meninei
kokybei: albumas „Liudas Truikys/Vizijos“ (dailininkė Sigutė Chlebinskaitė) pripažintas gražiausiu 2015 m. leidiniu albumų kategorijoje,
albumas „Amber“ (dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė) laimėjo
diplomą, o juvelyrės Birutės Stulgaitės kūrybai skirta knyga „Gryna“
(dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė) – Papyrus Knygos meno konkurso nugalėtoja.
Išleistos 5 monografijos, 2 mokslo populiarinimo leidiniai, 6 mokslinių straipsnių rinkiniai iš jų 4 Acta Academiae Artium Vilnensis numeriai.
Atspausdintos 6 VDA doktorantų disertacijos. Parodoms, edukacijai
ir kitiems dailės procesams skirta 14 leidinių.
VDA leidyklos leidinių sąrašas pateiktas 23 lentelėje prieduose.

6 leidybos projektai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos, 3 projektai – Lietuvos mokslo tarybos. Taip pat leidykla įvykdė 2 leidybos
projektus, kurių užsakovai ūkio subjektai ir 2 projektus, kurių užsakovai
Lietuvos aukštosios mokyklos.
Finansuojamų VDA leidyklos projektų sąrašas pateiktas 24 lentelėje prieduose.

Surengti 6 knygų pristatymai. Leidykla dalyvavo Vilniaus knygų
mugėje. Leidyklos knygos pristatytos – Frankfurto, Londono, Gioteborgo ir Minsko knygų mugėse.
Atnaujintas internetinis puslapis. Čia galima skaityti nuo 2009 m.
išleistus VDA informacinio biuletenio numerius, taip pat Acta Academiae Artium Vilnensis straipsnius.
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VDA leidyklos 2010–2014 metų leidinių kiekybinė statistika
Leidinio tipas
Mokslinės monografijos
Albumai
Katalogai
Mokslo studijos ir straipsnių rinkiniai
Periodiniai mokslo leidiniai
Vadovėliai
Metodiniai leidiniai
Konferencijų medžiaga
Disertacijos
Kiti
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2010
4
2
10
3
4
3
–
1
4
15

2011
4
3
4
4
4
–
1
1
2
6

2012
2
4
5
1
4
4
–
1
11
6

2013
2
2
5
3
4
1
–
2
5
10

2014
4
3
7
3
4
2
–
–
3
16

2015
5
4
9
2
4
2
6
5

10.7. Biblioteka
Biblioteka yra VDA struktūrinis padalinys. Šiandieninė akademinė
biblioteka suvokiama kaip aukštosios mokyklos, joje vykdomų studijų
ir mokslinių tyrimų sudėtinė dalis. Nuolat kintantys reikalavimai
aukštųjų studijų politikoje, kokybiniai ir kiekybiniai studijų vertinimai,
elektroninės informacijos erdvės plėtra, verčia biblioteką peržiūrėti jos
veiklos strategiją, aprūpinant akademinę bendruomenę informacijos
ištekliais, peržiūrint ir plečiant bibliotekininko, kaip informacijos
vadybininko ir/ar konsultanto teikiamas paslaugas.
2015 m. bibliotekos veikla buvo orientuota į elektroninius informacijos išteklius, mokymus studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams, nacionalinės Lietuvos akademinės bibliotekos (eLABa) produkcinės versijos diegimu bibliotekoje, darbuotojų apmokymu dirbti naujoje
platformoje. Darbui su naująja sistema buvo pradėta ruoštis nuo
2015 m. sausio mėnesio, paskiriami atsakingi asmenys, ruošiama
informacija akademinei bendruomenei, derinamos techninės sąlygos.
Daug laiko skirta darbą su eLABa reglamentuojančių dokumentų
parengimui. 2015 m. gegužės 25 d. Rektoriaus įsakymu Nr. VĮU-40
patvirtintas „Vilniaus dailės akademijos elektroninių dokumentų
įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę
sistemos (toliau eLABa) tvarkos aprašas“. Remianti šiuo dokumentu
2015 m. vykdytas magistro baigiamųjų darbų kėlimas į ETD sistemą.
Dideliu iššūkiu tapo studijų baigiamųjų darbų įkėlimas į eLABa
sistemą, kuri po ilgų testavimų, buvo paleista eksploatuoti su tam tikrais
trūkumais. Sistema apima mokslo publikacijų duomenų bazę, elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę, dokumentų sutapties (plagiato),
statistikos ir ataskaitų formavimo posistemes, vienų informacijos
paieškos vartų funkciją. Šias metais pirmąsias disertacijas gynėsi meno
daktaro laipsnį siekę gauti doktorantai. Iškilo problema dėl mokslo
krypties ir srities nurodymo 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. Šie atvejai sudaro
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 rielaidas kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos
p
mokslo tarybą dėl mokslo krypčių klasifikatoriaus peržiūrėjimo. Baigiamieji magistro darbai buvo keliami į ankstesnę ETD sistemą pastaruosius 2 metus, todėl bendruomenė lengviau priėmė sistemos pokyčius,
sklandžiau vyko komunikacija su katedrų darbuotojais ir kitais studijas
administruojančiais padaliniais.
2015 m. pabaigoje pradėta naudoti publikacijų duomenų bazės
posistemė. Vilniaus dailės akademijos mokslo bendruomenė gana
pasyviai priėmė reikalavimą savo publikuotą mokslo produkciją registruoti eLABa PDB sistemoje. Dokumentų registravimo tvarka taip pat
patvirtinta „Vilniaus dailės akademijos elektroninių dokumentų įkėlimo
į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemos
(toliau eLABa) tvarkos apraše“. Akademinės bendruomenės nariams
nuolat siunčiami priminimai, parengta ir bibliotekos tinklapyje talpinama svarbiausia informacija, rengiamos konsultacijos. Sistemingai
registruojant publikacijas eLABa sistemoje autorius galės generuoti
reikalingos formos publikacijų sąrašus, tinkamus ataskaitos teikimui,
atestacijoms bei kitiems tikslams. Sistema leidžia kurti atvirą ir patogią
mokslinę aplinką, didina mokslinės veiklos sklaidą bei padeda autoriams
nuosekliai fiksuoti savo mokslinę produkciją. Tikėtina, kad ateityje
duomenys Akademijos meninės ir mokslinės veiklos vertinimui bus
importuojami tik iš šios sistemos ataskaitų posistemės. Ši posistemė
leidžia institucijai vykdyti atvirosios prieigos nuostatas žaliojo kelio
principu, kai autorių publikacijos yra prieinamos per institucines
talpyklas. Šis atvirosios prieigos būdas nereikalauja papildomų
investicijų, tačiau tenkina būtinuosius reikalavimus.
Senų ir retų spaudinių skyriuje sutvarkyti visi Dailės istorijos ir
teorijos katedroje apginti diplominiai, bakalauro ir magistro darbai –
parengti sąrašai, diplominiai darbai dėl saugojimo vietos stokos patalpinti bibliotekos pagalbinėse patalpose. Suformuotas Studentų mokslinės draugijos rankraščių fondas, kurį sudaro 229 vnt. dokumentų, kurie
apima 1951 – 1987 m. studentų vykdytą veiklą, atspindi jų mokslinius
interesus, nagrinėjamas temas. Tai gera medžiaga mokslininkams
ir studentams besidomintiems menų studijų raida ir istorija.
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 lektroniniame kataloge galima greita atskirų dokumentų paieška arba
E
galimybė susipažinti su visu fondo teminiu turiniu. Anastazijos ir Antano Tamošaičių bibliotekos galerijoje „Židinys“ fondo aprašymas elektroniniame kataloge ženkliai pasistūmėjo. 2015 m. pabaigoje bibliotekos
informacinėje sistemoje buvo 1194 bibliografiniai įrašai ir 1372 vnt.
minėto fondo dokumentų.
Kauno fakulteto bibliotekos vienas iš veiklos uždavinių 2015 m.
buvo rankraščių fondo tvarkymas. Pradėta sisteminti faktinė bibliografinė medžiaga apie Kauno fakultete dėstančius ar dėsčiusius dėstytojus.
Informacija renkama iš nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos dailininkų
duomenų bazės ir Lietuvos periodinės spaudos straipsnių duomenų
bazės. Iš katedrų surinkti turimi dėstytojų rankraščiai ir kita vaizdinė
medžiaga. Įsibėgėjus dokumentų katalogavimui ALEPH sistemoje
bibliotekoje atlikti jau parengtų įrašų redagavimo darbai, testuota ir pradėta dirbti naujoje eLABa sistemoje, metų pabaigoje atsisakyta rankinės
inventorinės dokumentų knygos pildymo ir pereita prie elektroninės.
Telšių ir Klaipėdos fakultetų bibliotekose dėl nedidelio juose
studijuojančių studentų skaičiaus buvo aptarnaujami tradiciniais būdais.
Tačiau siekiant vieningos skaitytojų aptarnavimo tvarkos siektina įdiegti
bibliotekose elektroninį knygų katalogavimą, užsakymą ir išdavimą.
Taip būtų užbaigtas visų bibliotekose turimų informacijos išteklių
metaduomenų integravimas į vieningą VDA bibliotekos elektroninį
katalogą. Paruošiamieji darbai pradėti Telšių fakulteto bibliotekoje.
Materialinė bazė. Informacijos ištekliai
2015 m. Akademijos įsigytų informacijos išteklių finansinė vertė
lyginant su 2011 m. ir ankstesniais metais padidėjo 38,8 % Šį esminį
didėjimą įtakojo Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodikos nustatyti minimalūs studijų ir sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimai, glaudus bibliotekos bendradarbiavimas su katedromis,
Akademijos projektinė veikla. 2015 m. stebimas nežymus lėšų sumažėjimas atsiradęs dėl projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ antro etapo pabaigos 2015 m. liepos 31 d.
Neprasidėjęs trečiasis projekto etapas įtakojo lėšų el. informacijos
ištekliams sumažėjimą.
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Akademijos lėšos bibliotekos informacijos ištekliams 2011–2015 m.
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Bibliotekos pajamos (delspinigiai; įmokos, už negrąžintus leidinius;
patalpų nuoma ir kt.) sudarė 1 932,59 Eur.
2015 m. Akademijos lėšomis ir iš kitų šaltinių įsigytų spausdintų
ir elektroninių informacijos išteklių finansinė vertė – 37 612,84 Eur.
VDA bibliotekos išlaidos (visos lėšos) informacijos ištekliams ir automatizacijai
pateiktos 25 lentelėje prieduose.

Akademijos padaliniai einamaisiais metais skyrė 12 273,29 Eur
biudžeto/nuosavas ar vykdomų projektų lėšas bibliotekos dokumentams
įsigyti.
Duomenys pateikti 26 lentelėje prieduose.

2015 gruodžio 31 d. pagal bendrąją VDA bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygą (su filialais Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje) bibliotekos fonduose buvo 101 472 vienetai dokumentų, įrašytų į tradicinės
formos inventorinę knygą ir/ar įtrauktų į bibliotekos elektroninį katalogą. VDA centrinės bibliotekos (toliau VDACB) fonde yra 81 257 vienetų leidinių; Kauno fakulteto bibliotekoje – 10 137 vnt.; Klaipėdos fakulteto bibliotekoje – 5 095 vnt.; Telšių fakulteto bibliotekoje – 3627 vnt.
Einamaisiais metais įsigyta 1597 naujų pavadinimų 3603 spausdinti
dokumentai. Nurašyta 464 pavadinimai 944 vnt. dokumentų.

181

Dokumentų įsigijimo VDA bibliotekoje (su padaliniais) 2011–2015 m. pokytis
pateikiamas 27 lentelėje prieduose.

Kiekvienais metais Vilniaus dailės akademijos bibliotekos fondas
papildomas privalomais VDA leidyklos leidiniais, kurie paskirstomi
Vilniaus centrinei bibliotekai bei filialams Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje. 2015 m. iš leidyklos viso gauta 19 pavadinimų 381 vnt. leidinių už
4 665,72 Eur. Bibliotekos fondas papildytas dovanotais, institucijų
perduotais bei mainais įsigytais leidiniais, kurių vertė 7094,86 Eur.
Tai 999 vnt. 770 pavadinimų leidiniai.
Biblioteka prenumeravo ir papildė fondą 120 pavadinimų spaus
dintų periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių) lietuvių ir užsienio
kalbomis: Vilniuje – 83 pavadinimų, Kaune – 13, Klaipėdoje – 7,
Telšiuose – 17.
2015 m. pabaigoje bibliotekos informacinėje sistemoje buvo per
33 785 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais metais parengta 2236 naujų
įrašų.
Efektyviam mokslo ir studijų procesui vykdyti svarbus žinių informacijos šaltinis – elektroninės mokslinės duomenų bazės. 2015 m. biblioteka prenumeravo 19 elektroninių mokslinių duomenų bazių: EBSCO
Publishing (12 duomenų bazių paketas), Emerald Management eJournals Collection, LITLEX, SpringerLINK E-Books, Taylor & Francis,
VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos, Credo Online Reference
Service (nauja meno, verslo, istorijos, kalbų, literatūros, teisės, filosofijos, psichologijos, religijos ir kitos tematikos informacinių leidinių
duomenų bazė), Naxos Music Library (nauja kompozitorių ir atlikėjų
biografijų, muzikos terminų žodynų, įvairių žanrų muzikos kūrinių
įrašų, leidėjų katalogų, kompaktinių plokštelių duomenų bazė).
Iš viso 2015 m. prenumeruojamose mokslinėse duomenų bazėse yra
69 369 leidiniai (19 006 vnt. viso teksto ledinių ir 8332 el. knygos).
Viso teksto leidinių skaičiaus pokytis nuo 2011 m. pavaizduotas grafike.
Pateikti duomenys rodo, jog 2015 m. viso teksto el. knygų ir žurnalų
skaičius padidėjo (Pastaba: 2014 m.Vilniaus dailės akademijos metinės
veiklos ataskaitoje pateiktas visas el. žurnalų skaičius – įskaitant žurnalus
su bibliografine informacija).
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Mokslinėse duomenų bazėse prieinamų viso teksto leidinių pokytis 2011–2015 m.
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2015 m. VDA bibliotekos vartotojai prie duomenų bazių buvo
prisijungę 804 kartų ir atliko 31 228 paieškas. Prisijungimų ir paieškų
duomenų pokytis nuo 2011 metų pateikiamas 2 diagramoje. Duomenys
atskleidžia, jog prisijungimų skaičius sumažėjo 30,63 %, o paieškų
20,06 %. Galima daryti prielaidą, jog mažesnį prisijungimo skaičių
lėmė nutraukta prieiga prie Oxford Art Online, Oxford Music Online
ir Oxford Reference Online duomenų bazių (šios duomenų bazės buvo
finansuojamos LR Kultūros ministerijos lėšomis). VDA bendruomenei
ypatingai aktuali Oxford Art Online duomenų bazė, kuri suteikia
prieigą prie straipsnių įvairiais meno klausimais nuo priešistorės iki
šiuolaikinio modernaus meno, menininkų bei meno kritikų biografijų,
vaizduojamojo meno žodyno. Nuo 2016 m. vidurio numatoma šios
duomenų bazės prenumerata. Taip pat svarbu paminėti, jog grafike
neatsispindi pilna VGTU leidyklos „Technika“ el. knygų prisijungimo
ir paieškos statistika, nes šios knygos tiesiogiai pasiekiamos iš VDA
bibliotekos elektroninio katalogo.
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Prisijungimai ir paieškos 2011–2015 m.
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2015 m. VDA biblioteka turėjo prieigą prie dar vieno elektroninio
informacijos šaltinio – periodinio leidinio „ARTMargins“. Šiame
žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, esė šiuolaikinio meno,
architektūros, politikos, žiniasklaidos, kultūrologijos temomis. Jie buvo
peržiūrėti 128 kartus.
Duomenų bazėse kaupiami dokumentai išsiskiria aukšta moksline
verte, todėl yra naudojami kaip pagrindiniai informacijos šaltiniai,
rengiant mokslo darbus. Paieška duomenų bazėse leidžia studentams
bei mokslininkams pasiekti tiriamo srities pačias naujausias bei recenzuotas publikacijas. Prie mokslinių duomenų bazių prieiga suteikiama
ir nuotoliniu būdų EZproxy įrankio pagalba naudojant vieningą prisijungimą prie visų bibliotekos informacijos sistemų ir informacijos
išteklių.
2015 m. VDA bibliotekos skaitytojai turėjo galimybę susipažinti
su testuotomis duomenų bazėmis. Testuota 15 duomenų bazių.
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Vartotojų aptarnavimas
Geriausiai elektroninės ir tradicinės bibliotekos svarbą parodo
vartotojų aptarnavimo rodikliai. Ataskaitiniais metais, dėl anksčiau
minėtų objektyvių priežasčių (nutraukta prieiga prie Oxford Art Online,
Oxford Music Online ir Oxford Reference Online duomenų bazių)
stebimas paieškų ir prisijungimų mažėjimas, dokumentų išdavimo
vietoje ir į namus mažėjimas. Tačiau lankytojų srautas išlieka toks pats,
nors studentų skaičius Akademijoje pastaruosius kelis metus išlieka toks
pats arba nežymiai mažėja. Ženkliai padidėjo informacinių užklausų
pateikiamų elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) skaičius. Per metus
atsakyta į 2732 užklausas. Retų ir senų spaudinių skyriuje sutvarkius
spausdintus studijų baigiamuosius darbus, padidėjo jų skaitomumas
vietoje. Buvo peržiūrėti 375 darbai, apsilankė 309 lankytojai. Šioje
skaitykloje darbo vietą suranda doktorantai bei kiti bibliotekos lankytojai, ieškantys tylesnės darbo vietos. Galima daryti prielaidą, kad biblioteka savo erdvėmis tampa ne tik informacijos saugotoja, tiekėja, bet
ir susitikimų, pokalbių, diskusijų, mini paskaitų erdve. Atsiranda
poreikis permąstyti bibliotekos strategiją, galbūt ieškoti būdų gerinti
studijų bibliotekoje aplinką, sudaryti sąlygas individualiam ir grupiniam
darbui bibliotekos erdvėse, spręsti tylių ir triukšmingų zonų problemą.
Pastarųjų penkerių metų tradicinių bibliotekos paslaugų, tokių kaip leidinių išdavimas
ir apsilankymai bibliotekos skaityklose, statistiniai rodikliai pateikiami 28 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 77 naujų leidinių parodos, vyko knygų pristatymai,
teminės ir jubiliejinės garbių Akademijos darbuotojų mokslo publikacijų
parodos, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai.
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11. AKADEMIJOS PERSONALAS

Akademijos personalo sudėtis
Vilniaus dailės akademijoje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 647
darbuotojai, kurie užėmė 709 darbo vietas. Tai sudaro 507,85 etatus,
iš jų – 204,8 dėstytojų etatai, kiti – katedrų darbuotojų (koordinatorių
ir kt.) – 46,05 etatai, administracijos, studijas aptarnaujančių ir ūkio
tarnybos darbuotojų – 244,35 etatai. Į šiuos duomenis neįtraukti
pozuotojai, kurie į Akademiją priimami rudens ir pavasario semestrams.
Lyginant su 2014 m. užimamų etatų skaičius sumažėjo 1,46 %. Ši tendencija stebima tik dėstytojų tarpe. Kaip ir 2014 m. padidėjo mokslo
darbuotojų etatų skaičius 1,46 proc. (0,625 etatais). 2015 m. mokslo
darbuotojų etatų skaičius buvo 13,5.
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Akademinis personalas
2015 m. Akademijoje dirbo 352 dėstytojai, iš jų –206 vyrai arba
60 proc. ir 137 moterys arba 40 proc. Šie skaičiai rodo, kad akademinį
personalą (dėstytojai) vis dar sudaro vyrų dauguma, o tarp administracijos ir mokslo darbuotojų daugumą sudaro moterys.
2015 m. dauguma dėstytojų buvo nuo 55 iki 60 metų, tai sudaro
17,8 proc.;
14 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo 50 iki 55 metų amžiaus;
13,1 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo 40 iki 45 metų amžiaus;
12,5 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo 35 iki 40 metų amžiaus;
12,5 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo 60 iki 65 metų amžiaus;
11,1 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo 45 iki 50 metų amžiaus;
11,1 proc. – VDA dėstytojų buvo nuo virš 65 metų amžiaus;
7,8 proc. – VDA dėstytojų buvo jaunesni negu 35 metų.
Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir pagalbinio pedagoginio personalo
skaičiai ir jų užimami etatai padaliniuose pateikti 29, 30 ir 31 lentelėse prieduose.
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2015 m. buvo sudaryta apie 300 darbo sutarčių, kurių dauguma –
terminuotos. 2015 m. iš Akademijos išėjo 3 ilgamečiai VDA profesoriai,
nusipelnę kultūros veikėjai išugdę nė vieną studentų kartą: prof. Tadas
Baginskas, prof. Algirdas Dovydėnas, Nacionalinės premijos laureatas
prof. Mindaugas Navakas. Darbo sutartis nutraukė doc. Ignas Meidus,
Klaipėdos fakulteto dėstytojai Virgilijus Bizauskas ir Adomas Skiezgėlas.
2015 m. Vilniaus dailės akademija turėjo 5 profesorius emeritus:
prof. Vytautą Nasvytį, prof. Vytautą Brėdikį, prof. Juozą Adomonį,
prof. Juozą Galkų ir prof. dr. Algimantą Mačiulį.
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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.
2015 m. skyriuje dirbo: skyriaus vedėja Irena Turčinavičienė ir
projektų koordinatorė Ieva Stankūnaitė.
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12.1. Pateiktos paraiškos
2015 m. Akademijos bendruomenei buvo teikiamos rekomendacinės
konsultacijos rengiant paraiškas, planuojant projektus ar pildant
ataskaitas. Per 2015 m. pateiktos 62, o finansavimą gavo 26 Lietuvos
kultūros tarybos paraiškos, bendra finansuojamų projektų suma sudarė
295.775,97 Eur. Lietuvos mokslo tarybos projektai per 2015 m. sudarė
202.058,91 Eur. o dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuojamų projektų suma – 1 861 920,97 Eur.
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12.2. Projektų vykdymas
Konkrečiai 2015 m. buvo vykdomi ir administruojami 4 dalinai
iš ES lėšų finansuojami projektai: 3 infrastruktūriniai projektai ir 1
„minkštasis“ projektas. Infrastruktūrinis projektas „Pastato Nidoje
(Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų
rengimo programų vykdymui“ 2015 m. buvo sėkmingai užbaigtas, o kiti
2, finansuojami iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo
programos – „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro
Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas“ ir „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės
reikmėms“ – bus dar įgyvendinami iki 2016 metų.
Su projektų skyriaus pagalba sėkmingai įsibėgėjo ir Nidos meno
kolonijos projektas „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai
ir parodos“, kurio rezultatai 2016 ir 2017 m. bus eksponuojami parodose ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje.
Toliau plėtojamas VDA kaip partnerės vaidmuo su Valstybės institucijomis: kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo
centru (toliau – ŠAC) buvo įgyvendintas projektas „IPUP. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių erdvių modernizavimo projektas“, kurio metu
tarp VDA ir ŠAC buvo pasirašytos 2 paslaugų sutartys (bendra jų
vertė – 84.331,47 Eur). Projekto partnerystė padėjo pagrindus tolimesniam bendradarbiavimui ir 2015 m. pabaigoje ŠAC pakvietė VDA
dalyvauti dar viename projekte, šį kartą – kaip oficialiam partneriui.
2015–2017 m. trukmės projekte „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).
2015 m. buvo pilnai ir sėkmingai užbaigtas bendradarbiavimas su
AB „Panevėžio trestas“ vykdant Valdovų rūmų krosnies pagaminimo
projektą. Taip pat oficialiai užbaigti projektai „Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ ir „Lietuvos
kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei
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meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros
kūrimas ir atnaujinimas“.
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 poprojektinės
įgyvendintų sutarčių ataskaitos atsakingoms agentūroms, dalyvaujama
susirinkimuose dėl būsimų Akademijos projektų (tokių kaip tarptautinis
projektas su Tekstilės katedra) ir konsultuojama dėl jų įgyvendinimo
formų.
Akademijos bendruomenė nuolat informuojama aktualiomis įvairių
tarptautinių bei nacionalinių fondų naujienomis, siunčiami aktualūs
kvietimai elektroniniu paštu, svarbesni konkursai aptariami rektorate.
Buvo teikiamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais pagal šių
institucijų kvietimus: Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ūkio ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos
kultūros tarybos.
2014 m. liepos mėn. patvirtintas Vilniaus dailės akademijos projektų
rengimo ir administravimo tvarkos aprašas buvo sėkmingai išmėgintas ir
naudojamas renkant informaciją apie VDA 2015 m. vykdytus projektus.
Išsamūs projektinės veiklos duomenys pateikiami 32, 33, 34 ir 35 lentelėse prieduose.
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13. ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

13.1. Infrastruktūros valdymas
2015 m. baigtas vykdyti projektas „Pastato-sandėlio su rampa
Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui“ pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra“.
2015 m. atlikti viešieji pirkimai ir pradėtas vykdyti projektas „Panemunės pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomeninėms reikmėms“ pagal EEE programą „Kultūros ir gamtos paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas“. Numatoma projekto pabaiga 2016 metai.
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13.2. Eksploatacija
Eksploatacijos skyriaus darbuotojai rūpinosi VDA priklausančių
pastatų bei įrengimų priežiūra bei eksploatacija. Buvo vykdomi einamieji šildymo, ventiliacijos sistemų, elektros, vandens tiekimo bei
signalizacijos priežiūros darbai. Atliekami baldų bei durų remonto
darbai. Skyriaus darbuotojai tvarkė patalpas 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, skyrius skelbė konkursus patalpų bei įrengimų remontui ir prižiūrėjo atliekamus darbus. Savo jėgomis buvo
atliekami ventiliacijos įrengimo, šildymo sistemos rekonstrukcijos
darbai kurie nepriklauso pagal pareigybines instrukcijas.
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13.3. 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.
VDA biudžeto sandara

1260,4
tūkst. Eur
10,11%
3003,8
tūkst. Eur

Nuosavos lėšos 1260,4 tūkst. Eur
Biudžetinės lėšos 6889,1 Eur
Kitos lėšos (projektai) 3003,8 Eur

6889,1
tūkst. Eur

Vilniaus dailės akademija yra paramos gavėja.
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VDA 2011–2015 m. m. VDA biudžeto sandaros kaita matyti pateiktuose grafikuose
ir 36 lentelėje prieduose.

Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
VDA ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 metus. Finansinėse
ataskaitose piniginis vienetas – euras. Akademijos finansiniai metai
sutampa su kalendoriniais metais.
VDA vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 metus 627 darbuotojai,
vidutinis metinis studentų skaičius 1693 studentai.

13.4. Finansinių išteklių valdymas
2015 m. pabaigoje VDA turėjo 689,3 tūkst. Eur piniginių lėšų likutį,
disponavo 26845,0 tūkst. Eur ilgalaikiu turtu bei 1 493,1 tūkst. Eur
trumpalaikiu turtu. Viso 2015-12-31 finansinės būklės ataskaitoje turtas
sudarė 28 338,1 tūkst. Eur.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir atnaujinimo dinamika matyti iš 37 lentelės prieduose.

2015 m. pabaigai VDA grynasis turtas sudarė 7 429,6 tūkst. Eur.
2015 m. VDA išlaidų struktūra pagal veiklos sritis buvo tokia: studijoms
71,3 procentai, mokslo ir meno veiklai – 11,0 procentų, studentų
rėmimui – 3,5 procentai, infrastruktūros atnaujinimui, administravimui,
ūkiui – 14,2 procento.
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13.5. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos
Valstybės biudžeto asignavimai 2015 m. skirti ir panaudoti dviejų
programų vykdymui:
• aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai
rengimas ir mokslinių tyrimų vykdymas – 6640,4 tūkst. Eur;
• studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas –
248,7 tūkst. Eur.
Didžiąją dalį Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų
sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui – 77,8 procentai nuo visų
valstybės biudžeto asignavimų.
Stipendijų išlaidos sudarė 3,5 procento bei kitos išlaidos sudarė
18,7 procento nuo visų valstybės biudžeto asignavimų.
Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų duomenys pateikti 38 lentelėje prieduose.

13.6. Nuosavų lėšų naudojimas
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susijusios sąnaudos.
VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis pavaizduotos 39 lentelėje prieduose.

Didžiąją dalį pajamų 2015 metais sudarė pajamos už mokslą –
46,2 procentai nuo visų uždirbtų pajamų.
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13.7. Išteklių naudojimo efektyvumas ir skaidrumas
(viešieji pirkimai)
Viešųjų pirkimų skyrius vadovaujasi nuostata, kad svarbu ne tik,
kad būtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, bet ir kad jie vyktų
efektyviai ir skaidriai. VDA padaliniai, siekdami efektyviai naudoti lėšas,
planuoja pirkimus, sudarydami einamaisiais biudžetiniais metais
reikalingų įsigyti prekių, paslaugų, darbų planus. Viešųjų pirkimų
skyrius susistemina gautą informaciją ir parenka tinkamiausius pirkimų
būdus.
Efektyvų viešųjų pirkimų vykdymą sąlygoja teisingas lėšų panaudojimas įsigyjant prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios
organizacijos arba per ją, kai centrinės perkančiosios organizacijos
kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka VDA poreikius
ir VDA negali jų atlikti efektyvesniu būdu, racionaliai naudodama tam
skirtas lėšas.
Dailės akademija, įgyvendindama Vyriausybės nutarimus, siekdama
pirkimų skaidrumo ir efektyvumo, įsigyja prekes, paslaugas iš Viešosios
įstaigos Centrinės perkančios organizacijos CPO. Lt katalogo.
2015 m. perkant prekes, paslaugas iš CPO buvo sudarytos 42 sutartys, kurių vertė 546.363,52 Eur. Didžiausia sudarytos sutarties, vykdant
pirkimą CPO kataloge, vertė 490 000 Eur, perkant elektros energiją
iš UAB Energijos tiekimas. 12 kartų, perkant kompiuterinę techniką,
konkursus laimėjo UAB Inida, sudarytų sutarčių vertė 6 733,26 Eur,
8 pirkimus – UAB Komparsa – 10 701,79 Eur.
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumas buvo
užtikrinamas kas mėnesį VDA interneto puslapyje skelbiant apie
įvykdytus mažos vertės pirkimus.
Visos sudarytos sutartys buvo viešinamos CVPP sistemoje. Informacija apie VDA vykdomus supaprastintus atvirus viešuosius pirkimus
buvo skelbiama CVPIS ir po 3 skelbimus (apie pradedamą pirkimą,
nustatytą laimėtoją ir pasirašytą sutartį) – Valstybės žiniose. Tačiau
vertinant CPO katalogą, siūlomas prekių, paslaugų, darbų asortimentas
nėra didelis, o prekės dažnai pristatomos ne tos, kurios užsakytos,
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išsiuntus pasirašyti sutartį, dažnai ji būna pristatoma vėliau, kartu su
prekėmis – dėl šių priežasčių neįmanoma kai kurių sutarčių paviešinti
laiku (per 10 kalendorinių dienų).
2015 m. įvykdyti 2 skelbiamų derybų būdu vykdyti pirkimai CVPIS
priemonėmis: Kultūros paveldo objekto, esančio Muitinės g. 2, Kaune
tvarkybos darbų pirkimas – laimėtojai – veikiančios pagal jungtinės
veiklos sutartį UAB Irdaiva, AB Panevėžio statybos trestas, UAB Statybų
kodas, MB Virmalda, galutinė pasiūlymo kaina po derybų – 6 634
065,74 Eur.
Kitas skelbiamų derybų būdu vykdytas pirkimas, naudojant ne tik
Valstybės biudžeto, bet ir Europos sąjungos fondų lėšas – Panemunės,
vad. Gelgaudų,Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai. Pasirašyta
sutartis su veikiančiais pagal jungtinės veiklos sutartį MB Virmalda,
UAB Kaminta, UAB Struktūra, UAB Eigesa, UAB Rūdupis už 2 863
134,88 Eur;
Dalis šių darbų yra finansuojama Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo programos LT06 Kultūros ir gamtos paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas projekto Panemunės pilies pietinio korpuso
tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms projekto Nr. EEELT06-KM-01-K-01-067 paramos lėšomis.
2015 m. VDA įvykdė 5069 mažos vertės pirkimus: prekių
(2619 pirkimai) nupirkta už 712 348,80 Eur, paslaugų (2429 pirkimai) – už 994 129,32 Eur, darbų – 21 pirkimas už 201 127,21 Eur.
Atlikdama pirkimo procedūras ir nustatydama laimėtoją VDA
pirkimo komisijų nariai ir pirkimų organizatoriai laikėsi viešųjų pirkimų
principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
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13.8. Socialinė rūpyba
Socialinės rūpybos skyrius 2015 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, Panemunės pilį ir poilsio namus
Palangoje. Vasaros metu juose ilsėjosi virš 470 darbuotojų, studentų
ir jų šeimos narių.
Panemunės pilies apgyvendinimo duomenys pateikti 40 lentelėje prieduose.

Valgykla
Socialinės rūpybos skyrius kartu su valgyklos darbuotojais rūpinosi
Akademijos studentų ir darbuotojų maitinimu, sprendė klausimus
maisto kokybės ir asortimento.
Gerinant valgyklos sanitarinį lygį ir darbuotojų darbo sąlygas
2015 m. suremontuotos karšto maisto ruošimo patalpos, nupirktos naujos elektrines plytos, lentynos, atitinkančios sanitarinėms reikalavimams,
įrengta nauja šaldymo kamera. 2016 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. 2015 m. patalpų
remontui panaudota 11,2 tūkst. eurų: baldams –4,5 tūkst., patalynės
įsigijimui – 2,7 tūkst. eurų.
Bendrabutyje gyvena 133 studentai, 6 vietos skirtos užsienio studentams. Mokslo metų pradžioje 60 studentų prašymai dėl gyvenamo ploto
bendrabutyje nebuvo patenkinti, pagal susitarimą 30 studentų buvo
apgyvendinta kitų Aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Studentai
aprūpinami patalyne, naudojasi automatinėmis skalbimo mašinomis,
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veikia suremontuoti dušai. Internetu gali naudotis visi bendrabutyje
gyvenantys studentai.
Ateinančiais metais reikia įrengti studentų dviračių saugojimo
patalpas.
Socialinės rūpybos skyrius organizuoja finansinės ir tikslinės pagalbos teikimą neįgaliems studentams. Patvirtinti finansinės pagalbos
teikimo nuostatai Akademijoje studijuojantiems neįgaliems studentams.
2015 m. Akademijoje studijavo 14 neįgaliųjų studentų. Studentams
laiku į asmenines sąskaitas buvo pervedamos išmokos, kiekvieną
semestrą gautos iš Neįgaliųjų departamento. Tikslines išmokas po
152 Eur kiekvieną mėnesį neįgaliesiems studentams moka Valstybinis
studijų fondas.
Akademijoje buvo organizuotas darbuotojų ir studentų skiepijimas
nuo gripo, puse skiepijimo kainos apmokėjo buhalterija.
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 2013–2015 metais pateiktas 41
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. Atsakingi asmenys 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
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klausimais: 128 instrukcijos darbuotojams ir 37 – studentams, kuriomis
gali naudotis padalinių vadovai darbo vietose. 2015 m. nelaimingų
atsitikimų darbe nebuvo užregistruota.
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 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymą su 2010 m. gegužės 11 d. papildymais ir pakeitimais aukštųjų
mokyklų studentai privalo būti mokomi saugos ir sveikatos reikalavimų
pagal įgyjamas kvalifikacijas ir profesijas.
Meno ir dizaino laboratorija, kuri apjungė Vilniaus fakulteto katedrų
dirbtuves, laboratorijose studentų ir darbuotojų saugą ir sveikatą žymiai
pagerino. Laboratorijose sudarytos reikiamos sąlygos darbui studentams ir darbuotojams, teigiamai išspręstas studentų mokymas ir instruktavimas darbo saugos ir sveikatos klausimais. Studentams ir darbuotojams paruoštos ir patvirtintos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos. Studentai, dirbantys laboratorijose, aprūpinami apsauginėmis
priemonėmis, dirbančius su mechanizmais pastoviai prižiūri specialistai
praktiniam studentų mokymui.
Akademijoje 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
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parengties ekstremalioms situacijoms valdymo grupė, kuriai vadovauja
VDA rektorius prof. Audrius Klimas.
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
katedros 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.
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13.9. Mizarų praktikų ir poilsio bazė
Mizarų praktikos ir poilsio bazėje ir Panemunės pilyje Vilniaus
fakulteto Tekstilės, Fotografijos ir medijos meno, Interjero dizaino,
Tapybos katedrų ir Kauno fakulteto 209 studentai atliko vasaros
praktiką. Visi prašymai studentų praktikai, darbuotojų ir studentų
poilsiui buvo patenkinti. Mizarų praktikos ir poilsio bazėje atliekantiems
praktiką studentams ir poilsiautojams pastoviai gerinamos buitinės
sąlygos. Gruodžio mėnesį buvo pradėtas patalpų ruošimas naujam
vasaros sezonui.
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PRIEDAI

Vilniaus dailės akademijos Vilniaus ir Aukštųjų
studijų fakultetų katedrų veiklos suvestinė 2015 m.
Dalyvavimas
studijų procese

Metodinis darbas

Meninė kūrybinė
veikla

211

1 a lentelė

146,1 23,15
Bak Mag Dok

A.

Užimamų etatų skaičius

A.01

Dėstomų dalykų skaičius

860

396

A.02

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
(tik 2015 metais apgynusiems darbus)

198

110

A.03

Duomenys apie studentus gruodžio 31 d.

880

295

45

A.04

Priimta 2015 m.

204

113

11

A.04

Baigė 2015 m.

188

88

5

A.05

Skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų
tarpdisciplininių projektų skaičius

14

A.06

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

15

B.01

Naujai parengtos, tobulinamos, kita kalba
parengtos dalykų (modulių) programos ir
neformalios pedagoginės veiklos programos3

209

B.02

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

211

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai (moduliai)

7

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).

159

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

979

C.02

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

78

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai
pasiekimai

176

C.04

Svarbiausi meninės veiklos rezultatai

134

28

Moksliniai
tyrimai ir
eksperimentinė
plėtra
Projektai

1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų
išleistos monografijos ir knygų skyriai

13

2

Kitos mokslo monografijos 6, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo

66

3

Mokslo straipsniai 7 žurnaluose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (Impact Factor)

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

5

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

6

Šaltinių publikacijos 9, moksliškai komentuoti
vertimai,
moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)
bibliografijos, aukštųjų mokyklų

7

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai10

D.

212

34

D.01

Taikomieji tyrimai

D.02

Užsakomieji tyrimai

10
11

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/seminaruose
Lietuvoje ir užsienyje

160

D.04

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

286

D.05

Konsultacijos

68

D.06

Konsultacijos studentams (ne studijų proceso
veikla)

159

D.07

Svarbiausi mokslinės veiklos rezultatai

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ir sritys
(pildo mokslininkai)

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra bei įranga

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

30

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

46

E.03

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

62

32
11

Kvalifikacijos
tobulinimas
Kita veikla

Grįžtamasis ryšys
su studentais

213

E.04

Parengti norminiai dokumentai

24

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

19

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

4

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje (išskyrus
konferencijas)

18

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą konferencijose)

10

E.09

Dalyvavimas tarptautinėse programose/svarbiuose
projektuose

5

F.01

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

272

F.02

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

40

G.01

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

256

G.02

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

162

G.03

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

103

G.04

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

216

G.05

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

169

G.06

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

3

G.07

Aukščiausi akademinio personalo veiklos
įvertinimai (apdovanojimai ir kt.) per 2015 m.

22

H.

1 b lentelė

Kauno fakulteto katedrų veiklos suvestinė 2015 m.

Dalyvavimas
studijų procese

Metodinis
darbas

A.

Užimamų etatų skaičius
Bak

Mag

A.01

Dėstomų dalykų skaičius

312

133

A.02

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams (tik
2015 metais apgynusiems darbus)

57

38

A.03

Duomenys apie studentus gruodžio 31 d.
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69

A.04

Priimta 2015 m.

68

30

57

17

A.04

Baigė 2015 m.

A.05

Skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų
tarpdisciplininių projektų skaičius

6

A.06

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

0

B.01

Naujai parengtos, tobulinamos, kita kalba parengtos
dalykų (modulių) programos ir neformalios pedagoginės
veiklos programos3

40

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

44

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai (moduliai)

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).

60

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

276

C.02

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

35

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai
pasiekimai

30

C.04

Išskirkite svarbiausius meninės veiklos rezultatus

35

B.02

Meninė
kūrybinė veikla

214

Moksliniai
tyrimai ir
eksperimentinė
plėtra
Projektai

D.

1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos
monografijos ir knygų skyriai

0

2

Kitos mokslo monografijos6, mokslo studijos, teoriniai,
sintetiniai mokslo

3

3

Mokslo straipsniai7 žurnaluose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (Impact Factor)

0

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

7

5

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

3

Šaltinių publikacijos9, moksliškai komentuoti vertimai,
moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)
bibliografijos, aukštųjų mokyklų

1

6

7
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Socialinės, kultūrinės plėtros darbai10

4

D.01

Taikomieji tyrimai

1

D.02

Užsakomieji tyrimai

0

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/seminaruose
Lietuvoje ir užsienyje

22

D.04

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

35

D.05

Konsultacijos

12

D.06

Konsultacijos studentams (ne studijų proceso veikla)

5

D.07

Išskirkite svarbiausius mokslinės veiklos rezultatus

1

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ir sritys (pildo
mokslininkai)

5

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra bei įranga

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

7

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

5

E.03

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

10

0

Kvalifikacijos
tobulinimas
Kita veikla

E.04

Parengti norminiai dokumentai

0

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

4

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

2

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje (išskyrus
konferencijas)

3

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą konferencijose)

4

E.09

Dalyvavimas tarptautinėse programose/svarbiuose
projektuose

0

F.01

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

54

F.02

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

14

G.01

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

87

G.02

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

63

G.03

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

19

G.04

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

57

G.05

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

24

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

0

Aukščiausi akademinio personalo veiklos įvertinimai
(apdovanojimai ir kt.) per 2015 m.

4

G.06

G.07
Grįžtamasis
ryšys su
studentais

216

H.
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1 c lentelė

VDA Telšių fakulteto veiklos suvestinė 2015 m.

Dalyvavimas
studijų procese

Metodinis darbas

Meninė kūrybinė
veikla

217

A.

Užimamų etatų skaičius

18,55
Bak

0

0

Mag Dok

A.01

Dėstomų dalykų skaičius

189

0

0

A.02

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
(tik 2015 metais apgynusiems darbus)

21

0

0

A.03

Duomenys apie studentus gruodžio 31 d.

108

0

0

A.04

Priimta 2015 m.

31

0

0

A.04

Baigė 2015 m.

21

0

0

A.05

Skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų
tarpdisciplininių projektų skaičius

2

0

A.06

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

1

0

B.01

Naujai parengtos, tobulinamos, kita kalba
parengtos dalykų (modulių) programos ir
neformalios pedagoginės veiklos programos3

42

0

B.02

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

8

0

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai (moduliai)

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).

31

0

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

26 (97)

0

C.02

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

15

0

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai
pasiekimai

19

0

C.04

Išskirkite svarbiausius meninės veiklos rezultatus

14(31)

0

Moksliniai tyrimai
ir eksperimentinė
plėtra
Projektai

218

D. 1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų
išleistos monografijos ir knygų skyriai

0

0

2

Kitos mokslo monografijos6, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo

0

0

3

Mokslo straipsniai7 žurnaluose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (Impact Factor)

0

0

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

0

0

5

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

0

0

6

Šaltinių publikacijos9, moksliškai komentuoti
vertimai,
moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)
bibliografijos, aukštųjų mokyklų

0

0

7

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai10

0

0

D.01

Taikomieji tyrimai

0

0

D.02

Užsakomieji tyrimai

0

0

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/seminaruose
Lietuvoje ir užsienyje

14

0

D.04

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

13

0

D.05

Konsultacijos

8

0

D.06

Konsultacijos studentams (ne studijų proceso
veikla)

4

0

D.07

Išskirkite svarbiausius mokslinės veiklos rezultatus

0

0

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ir sritys
(pildo mokslininkai)

0

0

0

0

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra bei įranga

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

3

0

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

11

0

E.03

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

6

0

Kvalifikacijos
tobulinimas
Kita veikla

Grįžtamasis ryšys
su studentais

219

E.04

Parengti norminiai dokumentai

0

0

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

4

0

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

1

0

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje (išskyrus
konferencijas)

2

0

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą
konferencijose)

5

0

E.09

Dalyvavimas tarptautinėse programose/svarbiuose
projektuose

0

0

F.01

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

20(38)

0

F.02

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

0

0

G.01

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

27(25)

0

G.02

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

47

0

G.03

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

1

0

G.04

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

13 (24)

0

G.05

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

15

0

G.06

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

0

0

G.07

Aukščiausi akademinio personalo veiklos
įvertinimai (apdovanojimai ir kt.) per 2015 m.

2

0

H.

1 d lentelė

VDA Klaipėdos fakulteto vizualiojo dizaino
katedros veiklos suvestinė 2015 m.

Dalyvavimas
studijų procese

Metodinis
darbas

Meninė
kūrybinė veikla

220

A.

Užimamų etatų skaičius

12,12

A.01

Dėstomų dalykų skaičius

A.02

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
(tik 2015 metais apgynusiems darbus)

6

4

A.03

Duomenys apie studentus gruodžio 31 d.

54

8

Bak

Mag

86

8

A.04

Priimta 2015 m.

20

5

A.04

Baigė 2015 m.

9

9

A.05

Skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų
tarpdisciplininių projektų skaičius

A.06

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

B.01

Naujai parengtos, tobulinamos, kita kalba
parengtos dalykų (modulių) programos ir
neformalios pedagoginės veiklos programos3

16

B.02

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

38

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai (moduliai)

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).

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

80

C.02

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

12

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai
pasiekimai

6

C.04

Išskirkite svarbiausius meninės veiklos rezultatus

8

Dok

Moksliniai
tyrimai ir
eksperimentinė
plėtra
Projektai

1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų
išleistos monografijos ir knygų skyriai

2

Kitos mokslo monografijos6, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo

3

Mokslo straipsniai7 žurnaluose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (Impact Factor)

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

5

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

6

Šaltinių publikacijos9, moksliškai komentuoti
vertimai,
moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)
bibliografijos, aukštųjų mokyklų

7

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai10

D.

221

2

1

D.01

Taikomieji tyrimai

D.02

Užsakomieji tyrimai

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/seminaruose
Lietuvoje ir užsienyje

2

D.04

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

14

D.05

Konsultacijos

2

D.06

Konsultacijos studentams (ne studijų proceso
veikla)

1

D.07

Išskirkite svarbiausius mokslinės veiklos rezultatus

3

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ir sritys
(pildo mokslininkai)

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra bei įranga

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

E.03

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

1

2

Kvalifikacijos
tobulinimas
Kita veikla

Grįžtamasis
ryšys
su studentais

222

E.04

Parengti norminiai dokumentai

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis) mokslininkai,
menininkai

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje (išskyrus
konferencijas)

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą konferencijose)

E.09

Dalyvavimas tarptautinėse programose/svarbiuose
projektuose

F.01

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

14

F.02

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

5

G.01

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

15

G.02

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

22

G.03

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

11

G.04

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

28

G.05

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

19

G.06

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

G.07

Aukščiausi akademinio personalo veiklos
įvertinimai (apdovanojimai ir kt.) per 2015 m.

H.

1

1
23

1 e lentelė

Klaipėdos, Kauno, Telšių, Vilniaus fakultetų
katedrų veiklos suvestinė 2015 m.
Dalyvavimas
studijų procese

Metodinis
darbas

Meninė
kūrybinė veikla

223

A.

Užimamų etatų skaičius

A.01

Dėstomų dalykų skaičius

Pagr.

Nepagr.

208,04

34,6

Bak.

Mag.

Dok.

1447

537

28

A.02

Vadovavimas studentų baigiamiesiems
darbams (tik 2015 metais apgynusiems
darbus)

282

152

A.03

Duomenys apie studentus gruodžio 31 d.

1244

372

45

A.04

Priimta 2015 m.

323

148

11

A.04

Baigė 2015 m.

275

114

5

A. 05

Skirtingų katedrų studentų bendrai
vykdomų tarpisciplininių projektų skaičius

22

A. 06

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

16

B.01

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

307

B.02

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

301

B.03

Parengti nuotolinių studijų dalykai
(moduliai)

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).

250

C.01

Dėstytojų kūrybinė veikla

1432

C.02

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

140

C.03

Studentų meninės, mokslinės veiklos
profesiniai pasiekimai

231

C.04

Išskirkite svarbiausius meninės veiklos
rezultatus

208

7

Moksliniai
tyrimai ir
eksperimentinė
plėtra

D.

1

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo
leidyklų išleistos monografijos ir knygų
skyriai

13

2

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

69

3

Mokslo straipsniai žurnaluose, turinčiuose
cituojamumi rodiklį (Impact Factor)

2

4

Mokslo straipsniai, knygų skyriai,
publikuoti recenzuojamuose leidiniuose

41

5

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

3

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

2

6

7
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Socialinės, kultūrinės plėtros darbai

4

D.01

Taikomieji tyrimai

11

D.02

Užsakomieji tyrimai

11

D.03

Skaityti pranešimai konferencijose/
seminaruose Lietuvoje ir užsienyje

198

D.04

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

348

D.05

Konsultacijos

90

D.06

Konsultacijos studentams (ne studijų
proceso veikla)

169

D.07

Išskirkite svarbiausius mokslinės veiklos
rezultatus

4

D.08

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ir
sritys (pildo mokslininkai)

37

D.09

Unikali mokslinė/meninė aparatūra bei
įranga

11

Projektai

E.01

Dalyvavimas VDA projektuose

41

E.02

Dalyvavimas Lietuvos projektuose

62

E.03

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

80

E.04

Parengti norminiai dokumentai

24

E.05

Į katedrą atvykę (dirbti/stažuotis)
mokslininkai, menininkai

28

E.06

Iš katedros išvykę (dirbti/stažuotis)
mokslininkai, menininkai

7

E.07

Kitas bendradarbiavimas užsienyje
(išskyrus konferencijas)

23

E.08

Kiti besilankę (išskyrus dalyvavimą
konferencijose)

19

E.09

Kvalifikacijos
tobulinimas

Kita veikla

Grįžtamasis
ryšys su su
studentais

225

F.01

Dalyvavimas tarptautinėse programose/
svarbiuose projektuose
Kvalifikacijos tobulinimas (studijos, kursai,
seminarai, konferencijos, plenerai, parodos
ir kt.)

5
378

F.02

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

59

G.01

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

385

G.02

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

294

G.03

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

134

G.04

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

325

G.05

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

227

G.06

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

3

G.07

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

29

H.
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2 lentelė

Senato 2015 m. nutarimai
Senato 2015-01-19 Nr. S-2015-1 nutarimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2015-1/1

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

Senato 2015-02-25 Nr. S-2015-2 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2015-2/2

Tvirtinti 2014 metų Senato ataskaitą

Nr. S-2015-2/3

Nustatyti Vilniaus dailės akademijos minimalų stojamųjų balą į pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas – 2

Nr. S-2015-2/4

Tvirtinti Grįžtamojo ryšio sistemos aprašą

Nr. S-2015-2/5

Suteikti Felikso Daukanto vardą Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų
centro 112 auditorijai
Svarstyti klausimai
Senato 2015 m. darbo planas
VDA finansinių fondų valdytojų ataskaitos
Senato 2014-10-29 Nr. S-2014-4 nutarimo NR. S-2014-4/20 pritarti programos
„Kino ir medijų scenografija“ integravimui į VDA Scenografijos programą
įpareigojimu pateikta Senatui projekto vykdytojų analizė
Senato darbo grupių patikslinimas

Senato 2015-05-13 Nr. S-2015-3 nutarimai
Nutarimo eil.
nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2015-3/3

Pritarti VDA metinės veiklos 2014 ataskaitai ir teikti ją Tarybai tvirtinti

Nr. S-2015-3/4

Tvirtinti VDA 2015–2016 m. m. studijų planus
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Nr. S-2015-3/5

Pritarti VDA studijų BA, MA ir PhD sutarčių papildymui punktu dėl intelektinės
nuosavybės:
„Studentas ir Akademija susitaria, kad visi kūriniai ir visos turtinės autorinės
teisės (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma ar
būdu; teisę išleisti kūrinį; teisę versti kūrinį; teisė adaptuoti, aranžuoti,
inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; teisę platinti kūrinio originalą ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba
valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; teisę viešai rodyti kūrinio originalą
ar kopijas; teisę viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; teisę
transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai
prieinamu kompiuterių tinklais (internete)) ir bet kokias pramonines teises į
kūrinius, priklauso Akademijai jei šie kūriniai buvo sukurti Akademijoje studijų
proceso metu naudojantis jos patirtimi, technologija, finansine parama,
infrastruktūra, medžiagomis ir (arba) įranga. Jokios autorinės neturtinės teisės
(įskaitant bet neapsiribojant, autorystės teisę, teisę į autoriaus vardą bei teisę į
kūrinio neliečiamybę) Akademijai nėra perleidžiamos ir lieka neribotą laikotarpį
Studentui. Intelektinės nuosavybės komercinimas, pajamų paskirstymas ir kiti
klausimai yra reguliuojami senato patvirtinta tvarka“

Nr. S-2015-3/6

Įtraukti V. Trakimavičių į Strateginių reikalų komisijos sudėtį ir parengti VDA
darbo apskaitos ir apmokėjimo tvarką

Nr. S-2015-3/7

Deleguoti studentų atstovą Mantą Petreikį iš VDA Menininkų pedagogų
atestacijos ir konkursų vedimo komisijos į VDA Mokslininkų ir mokslininkų
pedagogų atestacijos ir konkursų vertinimo komisiją

Nr. S-2015-3/8

Tvirtinti prof. Jolantą Vazalinskienę VDA Menininkų pedagogų atestacijos ir
konkursų vedimo komisijos nare

Senato 2015-11-11 Nr. S-2015-4 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2015-4/9

Tvirtinti rudenio semestre papildomai gautų lėšų (85 278 Eur) paskirstymą

Nr. S-2015-4/10

Tvirtinti II pakopos studijų baigiamojo darbo aprašą su redakciniais ir
dalykiniais taisymais

Nr. S-2015-4/11

Tvirtinti Senato darbo planą 2015–2016 m. m.

Nr. S-2015-4/12

Tvirtinti Senato darbo komitetų sudėtį

Nr. S-2015-4/13

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksą

Nr. S-2015-4/14

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą

Nr. S-2015-4/15

Laikyti Vilniaus dailės akademijos magistrų baigiamųjų darbų, daktaro
disertacijų, meno projektų, jų santraukų elektroninių dokumentų parengimo,
pateikimo įkelti ir įkėlimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarkos nuostatas
negaliojančiomis

Nr. S-2015-4/15a

Integruotos veiklos strategijos 2012–2020 m. Strateginių tikslų 5.2 punktą
Siekti aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių
tyrimų lygio papildyti pratęsimu: sukurti kūrybinės veiklos rezultatų komercinimo
ir žinių bei technologijų perdavimo sistemą

Nr. S-2015-4/16

Tvirtinti Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus dailės akademijoje tvarką

Nr. S-2015-4/17

Suteikti dailėtyrininko Jono Umbraso vardą Vilniaus dailės akademijos 206
auditorijai
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Nr. S-2015-4/18

Siūlyti vyriausiąją mokslo darbuotoją dr. (hp) Rūtą Janonienę į tikruosius
Lietuvos Mokslų akademijos narius (menotyra)

Nr. S-2015-4/19

Uždaryti UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vykdomą
Dizaino vadybos magistro studijų programą; atnaujinti kultūros vadybos ir
kultūros politikos magistro studijų programą, įvedant dizaino vadybos
specializaciją

Nr. S-2015-4/20

Pateikti gautus Kauno fakulteto Vizualaus meno katedros darbuotojų
dokumentus svarstyti VDA senato Etikos komisijai ir kitame Senato posėdyje
pateikti išvadas ir rekomendacijas
Daktaro diplomai įteikti Alantei Valtaitei-Gagač ir Julijai Fominai
Išklausyta informacija apie priėmimą į VDA 2015 m.

Senato 2015-12-10 Nr. S-2015-e/4 nutarimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2015-e/21

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos nuostatus.
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3 lentelė

Studijų programos 2015 m.
I pakopa
Eil.
Nr.

Valstybinis
kodas

Pavadinimas

Studijų
forma

1.

612W60002

Animacija

NL

Fotografijos ir medijos
bakalauras

2.

612K10002

Architektūra

NL

Architektūros bakalauras
Architektas

3.

612W91001

Dailės ir interjero restauravimas

NL

Meno studijų bakalauras
Restauratorius

4.

612U90001

Dailėtyra

NL

Menotyros bakalauras

5.

612W20001

Dizainas

NL

Dizaino bakalauras

6.

612W60001

Fotografija ir medijos menas

NL

Fotografijos ir medijos
bakalauras

7.

612W10002

Grafika

NL

Dailės bakalauras

8.

612W20002

Grafinis dizainas

NL

Dizaino bakalauras

9.

612W20005

Interjero dizainas

NL

Dizaino bakalauras

10.

612W19001

Kino ir medijų scenografija

NL

Dailės bakalauras

11.

612W10001

Keramika

NL

Dailės bakalauras

12.

612W20003

Kostiumo dizainas

NL

Dizaino bakalauras

13.

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

Kultūros vadybos bakalauras

14.

612W10013

Metalo menas ir juvelyrika

NL

Dailės bakalauras

15.

612W10003

Monumentalioji dailė

NL

Dailės bakalauras

16.

612W19001

Scenografija

NL

Dailės bakalauras

17.

612W10004

Skulptūra

NL

Dailės bakalauras

18.

612W10005

Stiklas

NL

Dailės bakalauras

19.

612W63002

Šiuolaikinis menas ir medijos

NL

Medijų meno bakalauras

20.

612W10006

Taikomoji grafika

NL

Dailės bakalauras

21.

612W10007

Taikomoji keramika

NL

Dailės bakalauras

22.

612W10008

Taikomoji tekstilė

NL

Dailės bakalauras

23.

612W10009

Tapyba

NL

Dailės bakalauras

24.

612W10010

Tekstilė

NL

Dailės bakalauras

25.

612W20004

Vizualinis dizainas

NL

Dizaino bakalauras
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Suteikiama kvalifikacija

II pakopa
Eil.
Nr.

Valstybinis
kodas

Pavadinimas

1.

621K10003

Architektūra

NL

Architektūros magistras

2.

621W91001

Dailės ir interjero restauravimas

NL

Meno studijų magistras

3.

621U90001

Dailės istorija ir teorija

NL

Menotyros magistras

4.

621W20001

Dizainas

NL

Dizaino magistras

5.

621N20017

Dizaino vadyba

NL

Vadybos magistras

6.

621W60001

Fotografija ir medijos menas

NL

Fotografijos ir medijos
magistras

7.

621W10001

Grafika

NL

Dailės magistras

8.

621W20003

Grafinis dizainas

NL

Dizaino magistras

9.

621W20002

Kostiumo dizainas

NL

Dizaino magistras

10.

621N20016

Kultūros vadyba ir kultūros politika

NL

Vadybos magistras

11.

621W10003

Monumentalioji dailė

NL

Dailės magistras

12.

621K10002

Pastatų architektūra

NL

Architektūros magistras
Architektas

13.

621W10013

Scenografija

NL

Dailės magistras

14.

621W10006

Skulptūra

NL

Dailės magistras

15.

621W10005

Stiklas

NL

Studijų
Suteikiama kvalifikacija
forma

16.

621W10011

Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida

NL

Dailės magistras

17.

621W10007

Taikomoji grafika

NL

Dailės magistras

18.

621W10008

Taikomoji keramika

NL

Dailės magistras

19.

621W10009

Taikomoji tekstilė

NL

Dailės magistras

20.

621W10010

Tapyba

NL

Dailės magistras

21.

621W10004

Tekstilė

NL

Dailės magistras

22.

621W20004

Vizualinis dizainas

NL

Dizaino magistras

23.

621W20005

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

NL

Dizaino magistras
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4 lentelė

AM bendrajam priėmimui skiriamų valstybės finansuojamų
(Vfin) vietų palyginimas pagal sritis (2010 – 2015)
Studijų sritis

AM skirtų V fin
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. vietų
palyginimas (%)

Bendras skaičius

9680

9680

8975

7774

7576

7408

-2,22

Socialiniai mokslai

3094

3047

2692

2238

1955

1730

-11,51

-23,47
-44,09

Technologiniai
mokslai

2462

2467

2275

2065

2065

2110

+2,18

-14,30

Fiziniai mokslai

1325

1335

1295

1166

1166

1235

+5,49

-6,79

Humanitariniai mokslai

1132

1137

1103

999

999

940

-5,91

-16,96

Biomedicinos mokslai

1123

1123

1089

925

1010

1012

+0,20

-9,88

Menų mokslai

544

544

521

381

381

381

0

-29,96

Raudona spalva žymi vietų sumažėjimą, žalia - padidėjimą

5 lentelė

2015 m Vilniaus dailės akademijos st. priėmimo skaičius
(mažiausi/didžiausi balai)

Studijų programa

Paduotas vf
prašymų
skaičius kiek

vf/grantai

vnf

min.
balas

max.
min. max.
min. max.
kiek
kiek
balas
balas balas
balas balas

5,68

7,47

435

Animacija

39

9

4

1

438

Architektūra
(Klaipėdoje)

17

0

0

0

437

Architektūra
(Kaune)

45

0

0

0

439

Architektūra
(Vilniuje)

134

4

6,9

8,16

0

482

Dailės ir interjero
restauravimas

12

1

7,72

7,72

483

Dailėtyra

97

10

6,12

8,9

783

Dizainas
(baldų diz ir rest)
(Telšiuose)

7

0
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5,46

5,46

5

4,03

6,39

3

1

4,86

4,86

0

6

2,74

5,36

3

1

6,1

6,1

485

Dizainas (gam diz)
(Telšiuose)

6

484

Dizainas (Kaune)

20

2

6,62

8,02

2

0

0

3

0

486

Dizainas (Vilniuje)

34

9

6,58

9,57

0

2

4,77

8,63

487

Fotografija ir medijos
menas

65

13

6,03

7,87

3

2

4,57

4,84

488

Grafika

46

11

5,57

8,74

0

3

3,81

7,03

489

Grafinis dizainas (K)

64

13

6,77

8,37

2

5

3,91

5,28

490

Grafinis dizainas
(Klaipėdoje)

31

5

6,63

7,94

3

3

6,25

6,77

491

Grafinis dizainas
(Vilniuje)

13

15

7,88

9,73

0

1

8,03

8,03

493

Interjero dizainas
(Kaune)

46

1

7

7

1

5

3,19

6,03

492

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

28

1

8,03

8,03

2

3

2,27

5,4

494

Interjero dizainas
(Vilniuje)

79

12

6,51

7,7

0

6

3,3

8,73

495

Keramika

15

6

7

8,33

3

0

496

Kostiumo dizainas (ap
diz) (Telšiuose)

5

0

2

0

497

Kostiumo dizainas
(Vilniuje)

79

15

6,56

9,39

0

11

3,04

6,44

498

Kultūros vadyba ir
kultūros politika

131

3

7,3

8,26

0

10

1,55

6,04

499

Metalo menas ir
juvelyrika (Telšiuose)

39

10

5,72

8,5

4

5

4,38

5,06

500

Monumentalioji dailė

21

3

6,6

7,45

3

0

501

Scenografija

22

6

6,75

8,39

0

0

502

Skulptūra (Kaune)

4

0

3

1

4,02

4,02

504

Skulptūra (Taikomoji)
(Telšiuose)

1

0

3

0

505

Skulptūra (Vilniuje)

13

3

3

0

503

Stiklas

5

0

2

0

506

Šiuol. menas ir med
(Klaipėdoje)

14

1

6,55

6,55

2

0

7,04

9,26

507

Taikomoji grafika

37

9

6,14

9,14

0

4

4,03

6,3

508

Taikomoji keramika

11

3

7,42

8,37

2

2

3,59

7,14

563

Taikomoji tekstilė

10

2

7,3

7,78

3

0

509

Tapyba (Kaune)

14

3

6,03

6,9

2

1

4,02

4,02

510

Tapyba (Vilniuje)

38

8

6,26

8,6

0

3

3,48

4,85

511

Tekstilė

95

3

5,75

9,47

3

0

61

81

1367

232
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6 lentelė

Priėmimas į II pakopos studijas 2015 m. pagal programas
Eil. Programos pavadinimas
Nr.
1.
Architektūra
2.
Dailės interjero restauravimas
3.
Dailės istorija ir teorija
4.
Dizainas
5.
Dizaino vadyba
6.
Fotografija ir medijos menas
7.
Grafika
8.
Grafinis dizainas
9.
Kostiumo dizainas
10.
Kultūros vadyba ir kultūros politika
11.
Monumentalioji dailė
12.
Pastatų architektūra
13.
Skulptūra
14.
Stiklas
15.
Taikomoji grafika
16.
Taikomoji keramika
17.
Taikomoji tekstilė
18.
Tapyba
19.
Tekstilė
20.
Vizualinis dizainas
21.
Vizualiųjų komunikacijų dizainas
Iš viso:

Padavė
prašymų

Priimta

5
7
7
10
6
15
9
6
10
20
13
15
7
5
7
6
7
13
6
6
14
194

4
6
7
8
5
10
7
5
7
10
11
12
7
3
7
6
4
11
6
5
7
148

Įstojusiųjų konkursinis balas
Minimalus
Maksimalus
14,67
18,28
31,04
38,46
21
29
19,53
38,61
8,37
9,26
31,32
39,18
33,34
39,89
33
39,93
32,99
39,81
6,9
9,45
34,14
39,52
15,6
19,43
30,31
38,03
32,63
35,51
33,47
38,8
35,11
38,08
35,94
37,95
31,51
39,54
31,72
38,04
18,32
38,28
20
40

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 – 15

Dailės – 14

Dizaino – 2

Dizaino – 2

Meno studijų – 1

Fotografijos ir medijų – 2

Iš viso: 18

Iš viso: 18
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8 lentelė

Studentų skaičius pagal programas 2015/2016 m. m.
(įtraukiant esančius akademinėse atostogose ir laikinai
pertraukusius studijas)
I pakopa
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

1.

Animacija

2.

Architektūra

Kauno
Klaipėdos
fakultetas fakultetas
27

Telšių
Vilniaus
fakultetas fakultetas

9

Iš viso:

29

29

126

162

3.

Dailės ir interjero restauravimas

9

9

4.

Dailėtyra

59

59

5.

Dizainas

63

108

6.

Fotografija ir medijos menas

53

53

7.

Grafika

62

62

8.

Grafinis dizainas

40

20

65

125

9.

Interjero dizainas

7

12

81

100

10.

Keramika

11.

Kostiumo dizainas

12.

Kultūros vadyba ir kultūros politika

13.

Metalo menas ir juvelyrika

18

27

14

23

23

74

88

79
54

79
54

14.

Monumentalioji dailė

25

25

15.

Scenografija

30

30

16.

Skulptūra

8

30

51

17.

Stiklas

8

18.

Šiuolaikinis menas ir medijos

19.

Taikomoji grafika

41

41

20.

Taikomoji keramika

10

10

21.

Taikomoji tekstilė

14

22.

Tapyba

29

23.

Tekstilė

24.

Vizualinis dizainas

Iš
viso:

234

13

8
4

4

14
47

76

25

25

9
202

54

9
108

880

1244

II pakopa
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Iš viso:

Programos pavadinimas
Architektūra
Dailės ir interjero restauravimas
Dailės istorija ir teorija
Dizainas
Dizaino vadyba
Fotografija ir medijos menas
Grafika
Grafinis dizainas
Kostiumo dizainas
Kultūros vadyba ir kultūros politika
Monumentalioji dailė
Pastatų architektūra
Scenografija
Skulptūra
Stiklas
Taikomoji grafika
Taikomoji keramika
Taikomoji tekstilė
Tapyba
Tekstilė
Vizualinis dizainas
Vizualiųjų komunikacijų dizainas

Aukštųjų studijų fakultetas
Kaunas Klaipėda Vilnius
12
15
22
6
24
14
25
18
11
1
19
40
21
29
1
1
17
3
16
5
8
8
7
19
10
8
12
69
8
295

Iš viso:
12
15
22
30
14
25
18
12
19
40
21
29
1
18
3
16
13
8
26
10
8
12
372

III pakopa
Eil.
Nr.

Aukštųjų studijų fakultetas

Iš viso:

1.

Doktorantūra

12

12

2.

Meno doktorantūra

33

33

Iš viso:

45

Studentų skaičius VDA 2015/2016 m. m. (įtraukiant esančius akademinėse atostogose ir laikinai
pertraukusius studijas) iš viso: 1697

Laipsnio nesuteikiančios studijos
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

1.

Pedagoginės studijos

235

Vilniaus fakultetas
39

Iš viso:
39

9 lentelė

Personalo tarptautinio mobilumo dinamika
VDA 2011–2015 m.
PERSONALO MOBILUMAS

2011

2012

2013

2014

2015

19

13

29

47

29

Išvyko pagal LLP/ Erasmus, Erasmus + programą
Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą

1

3

2

3

16

IŠ VISO:

20

16

31

50

45

Atvyko pagal LLP/ Erasmus/Erasmus + programą

21

17

30

25

22

Atvyko Nordplus Higher Education programą

3

5

5

9

6

Atvyko pagal kitas programas
Trumpalaikiai dėstytojų profesiniai mainai, stažuotės

26

32

20

15

25

IŠ VISO:

50

53

55

49

53

					

10 lentelė

Studentų tarptautinio mobilumo dinamika
VDA 2011–2015 m.
STUDENTŲ MOBILUMAS

2011

2012

2013

2014

2015

Išvyko pagal LLP/ Erasmus/ Erasmus + programas studijoms

66

59

48

59

59

Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą studijoms

3

13

2

2

Išvyko studijoms pagal kitas programas/dvišales sutartis

2

3

3

4

0

IŠ VISO išvykusių VDA studentų dalinėms studijoms
užsienyje:

71

75

53

65

62

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

10

11

13

17

28

Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą praktikai

3

-

-

5

2

6

IŠ VISO išvykusių VDA studentų/absolventų praktikai
užsienyje

10

11

18

19

34

Iš VDA studentų dalyvavusių ilgalaikiame mobilume
studijoms/praktikai 2015 m.

81

86

71

84

96

Atvyko pagal LLP/ Erasmus/Erasmus + programą studijoms

33

45

49

33

43

Atvyko pagal Nordplus Higher Education programą studijoms

4

1

-

-

1

Atvyko dalinėms studijoms pagal kitas programas/dvišales
sutartis

2

4

3

1

-

Atvyko Erasmus + /Nordplus praktikai
IŠ VISO atvykusių studentų
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-

-

-

1

1

39

50

52

35

45

11 lentelė

VDA vardinių stipendijų gavėjai 2015 m.
Pakopa (fakultetas)
Vardinė stipendija
Stipendija iš Carol Martin Gruodis atminimo
švietimo fondo
Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos premija
Stipendija iš Ary Stillman fondo
Dalios ir Gintaro Gruodžių premija
A. ir A. Tamošaičių premija
Prof. Vytauto Jurkūno premija
Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija
Danutės ir Juozapo Budrikių premija
A. Vienožinskio premija
R. Kaminsko ir M. Kaminskienės premija

BA
MA
(Vilniaus f.) (Aukštųjų studijų f., Vilnius)
3
2

Iš
viso:
3
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

12 lentelė

Pirmosios ir antrosios studijų pakopos
absolventai pagal fakultetus ir programas 2015 m.
I pakopa
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Iš viso:

237

Programos pavadinimas
Animacija
Architektūra
Dailėtyra
Dizainas
Fotografija ir medijos menas
Grafika
Grafinis dizainas
Interjero dizainas
Keramika
Kostiumo dizainas
Monumentalioji dailė
Skulptūra
Stiklas
Taikomoji grafika
Taikomoji keramika
Taikomoji tekstilė
Tapyba
Tekstilė
Vizualinis dizainas

Kauno
Klaipėdos
fakultetas fakultetas
17

4

12

1

Telšių
Vilniaus
fakultetas fakultetas
3
44
12
21
10
13
13
17
18
6
14
12
10

6
8
3
7
3

57

10
6
5
9

21

188

Iš viso:
3
65
12
43
13
13
18
18
6
14
12
10
6
8
3
7
13
6
5
275

II pakopa
Eil.
Nr.
1.
2.

Programos pavadinimas
Architektūra
Dailės interjero restauravimas

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Iš viso:

Dailės istorija ir teorija
Dizainas
Dizaino vadyba
Fotografija ir medijos menas
Grafika
Grafinis dizainas
Kostiumo dizainas
Kultūros vadyba ir kultūros
Monumentalioji dailė
Pastatų architektūra
Scenografija
Skulptūra
Stiklas
Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida
Taikomoji keramika
Tapyba
Tekstilė
Vizualinis dizainas

Aukštųjų studijų fakultetas
Kaunas
Klaipėda Vilnius
3
6
4
1
6
3
9
6
3
6
3
19
5
2
4
3
3
2
2
2
1
3
8
1
9
17
9
88

Iš viso:
3
6
4
7
3
9
6
9
3
19
5
2
4
6
2
2
3
11
1
9
114

13 lentelė

2015 m. apgintos disertacijos
Nr.

Studentas
Vardas, pavardė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

1.

Rasa Antanavičiūtė

„Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje
erdvėje 1895-1953 metais“

prof. dr. (hp) Giedrė
Jankevičiūtė

2.

Jolanta Bernotaitytė

„Lietuvių dailės reprezentacija JAV XX a. 6–9
dešimtmečiuose: organizacinis aspektas“

dr. (hp) Laima
Laučkaitė-Surgailienė

3.

Alantė Valtaitė-Gagač

„XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų
paveldas Lietuvoje“

dr. Dalia Klajumienė
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2015 m. apginti meno projektai
Nr.

Studentas
Darbo pavadinimas
Vardas, pavardė

Darbo vadovas

1.

Žygimantas
Augustinas

„Vaizdo poreikis“

Kūrybinės dalies vadovas prof. Artūras Raila;
Tiriamosios dalies vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė.

2.

Rūta Būtėnaitė

„Kilimas: tarp meno Kūrybinės dalies vadovė prof. Dalia Adomonienė;
ir dizaino objekto“
Tiriamosios dalies vadovė prof. dr. Ieva Kuizinienė

14 lentelė

Doktorantūros studentų kaita 2011–2015 m.
Priimta meno
Priimta
Priimta dailės Priimta dizaino licenciatų į
Baigė studijas
Metai menotyros krypties meno krypties meno ištęstines meno (nurodytais
doktorantų doktorantų
doktorantų
doktorantūros metais)
studijas

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

-

15 lentelė

Svarbiausiosios menotyros ir meno
doktorantų veiklos kryptys
Menotyros doktorantų veiklos kryptys
Menotyra 03 H

Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
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Ieva Blinstrubienė “Istorinių vienuolynų
ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo
išsaugojimo strategija”
Evelina Bukauskaitė “Žydų kilmės dailininkų
įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros
modernėjimui”
Ieva Burbaitė „Lietuvos moterų dailininkių
draugijos (1939-1940) veikla ir jos kontekstai“
Aistė Dičkalnytė “Baldininkystė Lietuvoje 1918 1940”
Giedrius Gulbinas „Socialinės problematikos kaita
Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo XX a. 10-to
dešimtmečio“

Vadovė dr. (hp) Rūta
Janonienė
Vadovė dr. (hp) Laima
Surgailienė
Vadovė prof. dr. (hp)
Giedrė Jankevičiūtė
Vadovė dr. Dalia
Klajumienė
Vadovė doc. dr. Lolita
Jablonskienė

Menotyra 03 H
Menotyra 03 H

Menotyra 03 H

Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H
Menotyra 03 H

Ugnė Kraulaidytė “Vilniečių atminimas XVIII
– XIX a.”
Monika Krikštopaitytė „Sovietmečio trauminės
patirtys ir XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos
dailininkų autoreprezentacija“
Dainius Labeckis “Peizažiniai dvarų sodybų parkai
Lietuvoje XIX a. 2 p. – XX a. pr.: raida, savitumai,
paveldas”
Ieva Mazūraitė-Novickienė „Lietuvos meninė
fotografija XX a. 9-10 dešimtmečiais: medijos
sampratos kaita“
Jurgita Pačkauskienė „Metaliniai antkapiniai
kryžiai Lietuvoje: reiškinys-paminklas-dirbinys“
Edita Povilaitytė „Lietuvos architektūros paveldo
tyrimai XIX-XX a.: Vilniaus aukštutinės pilies
atvejis“
Kristina Štaupaitė “Radvilos Lietuvos viešajame
diskurse atminties kultūros tyrinėjimų aspektu”
Ūla Marija Tornau „Oficialieji ir kasdieniai
sovietinio Vilniaus erdvės diskursai: miesto centras
pokaryje“
Dovilė Tumpytė “Subjektyvios patirties struktūros
kaip šiuolaikinio meno praktikos terpė”
Indrė Užuotaitė „Socialinis aspektas veidrodžių
istorijoje Lietuvoje XVII a. – XX a. pr.“

Vadovė dr. Tojana
Račiūnaitė
Vadovė prof. dr. (hp)
Giedrė Jankevičiūtė
Vadovė doc. dr. Rasa
Butvilaitė
Vadovė doc. dr. Agnė
Narušytė
Vadovė dr. Skirmantė
Smilingytė-Žeimienė
Vadovė doc. dr. Rasa
Butvilaitė
Vadovė dr. Mindaugas
Paknys
Vadovė prof. dr. (hp)
Giedrė Jankevičiūtė
Vadovė prof. dr. Giedrė
Mickūnaitė
Vadovė dr. Dalia
Klajumienė

Meno doktorantų veiklos kryptys

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100
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Akvilė Anglickaitė. Kūrybinė dalis „Fotografijos netikrumo problema“ (vadovas prof.
Alvydas Lukys);
Tiriamasis darbas „Netikrumas šiuolaikinėje kultūroje. Fotografijos fenomenas“
(vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)
Ramunė Čekuolytė. Kūrybinė dalis „Moters archetipas audiovizualiniame mene“
(vadovas doc. Audrius Mickevičius);
Tiriamasis darbas „Vaizdo ir garso montažo dramaturgija: kartų samprata“ (vadovas
doc. dr. Nerijus Milerius)
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)
Adomas Danusevičius. Kūrybinė dalis „Kamufliažinis vyriškumas“ (vadovas prof.
Henrik B. Andersen);
Tiriamasis darbas „Vyriškumas ir šiuolaikinis menas: iššūkis normatyvumui“
(vadovas prof. dr. Artūras Tereškinas)
Tomas Daukša. Kūrybinė dalis „Iš pusiausvyros išvestos sistemos“ (vadovas doc.
Konstantinas Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Iš pusiausvyros išvestos sistemos“ (vadovė doc. dr. Agnė
Narušytė)

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100

Dailė W100
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Monika Furmanavičiūtė. Kūrybinė dalis „Kintanti tapati“ (vadovas prof. Arvydas
Šaltenis);
Tiriamasis darbas „Naujojo realizmo tendencijos Lietuvos jaunosios kartos tapyboje“
(vadovė prof. dr. Raminta Jurėnaitė)
Algirdas Gataveckas. Kūrybinė dalis „Poveikis“ (vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas: „Menininko ir vaizduojamojo objekto-subjekto ryšys kūrybiniame
procese, poveikis asmenybės formavimuisi valstybinėse vaikų globos institucijose“
(vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė)
Eglė Grėbliauskaitė. Kūrybinė dalis „Luna parkas: neapčiuopiama dviprasmybė
fizinėje formoje įtampai patirti“ (vadovas doc. Deimantas Narkevičius);
Tiriamasis darbas: „Neapčiuopiama dviprasmybė fizinėje formoje įtampai patirti.
Sociopsichologiniai represijų mechanizmai“ (vadovė doc. dr. Agnė Narušytė)
Jolanta Kyzikaitė. Kūrybinė dalis „Kasdienybės žaidimai“ (vadovas prof. Jonas
Gasiūnas);
Tiriamasis darbas „Žaidimas ir šiuolaikinė tapybos kalba“ (vadovė doc. dr. Giedrė
Mickūnaitė)
Žilvinas Landzbergas. Kūrybinė dalis „Prasmės konstravimas šiuolaikiniame mene“
(vadovė Svajonė Stanikienė);
Tiriamasis darbas „Modernizmo griūtis“ (vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius)
Saulius Leonavičius. Kūrybinė dalis „Kritikos institucija ir psichodelinis diskursas“
(vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Kritikos institucija Lietuvos šiuolaikinio meno kontekste“
(vadovas prof. dr. Gintautas Mažeikis)
Tomas Martišauskis. Kūrybinė dalis „Ten yra čia“ (vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Generatyvus metodas“ (vadovas doc. dr. Kristupas Sabolius)
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)
Rūta Spelskytė. Kūrybinė dalis „Pieva brūkšnys sodas“ (vadovas prof. Rimvydas
Kepežinskas);
Tiriamasis darbas „Nuo nesusikalbėjimų iki Napoleono sodo“ (vadovė doc. dr. Agnė
Narušytė)
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)
Laisvydė Šalčiūtė. Kūrybinė dalis „(Melo)dramos“ (vadovas prof. Rimvydas
Kepežinskas);
Tiriamasis darbas „(Melo)dramos. Kūniškumo įvaizdžiai šiuolaikiniuose
sociopolitiniuose Lietuvos diskursuose“ (vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė)
Renata Tamošiūnaitė. Kūrybinė dalis „Kriminalizuotas seksualumas“ (vadovas prof.
Henrik Andersen);
Tiriamasis darbas „Seksualinis identitetas ir jo išraiškos formos kalinių
bendruomenėje“ (vadovė doc. dr. Nida Vasiliauskaitė)
Eglė Ulčickaitė. Kūrybinė dalis „Paralelinė kartoteka“ (vadovas doc. Konstantinas
Bogdanas);
Tiriamasis darbas „Daugialypė tikrovė: atmintis šiuolaikiniame mene“ (vadovė doc.
dr. Giedrė Mickūnaitė)
Jovita Varkulevičienė. Kūrybinė dalis „Paribio portretai“ (vadovė prof. Laima
Drazdauskaitė);
Tiriamasis darbas „Profesionalios dailės tikslai ir funkcijos dailės terapijos taikymo
kontekste“ (vadovas doc. dr. Stanislovas Mostauskis)

Dailė W100

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200
Dizainas
W200
Dizainas
W200
Dizainas
W200
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Darius Žiūra. Kūrybinė dalis „Ketvirtis amžiaus“ (vadovas prof. Artūras Raila);
Tiriamasis darbas „Asmeninės patirties ir meninės raiškos santykiai“ (vadovė doc. dr.
Agnė Narušytė)
Marius Bartkus. Kūrybinė dalis „Vizualinių idėjų generavimas ir taikymas
praktikoje“ (vadovas prof. Audrius Klimas);
Tiriamasis darbas „Vizualinių metaforų generavimas ir taikymas praktikoje“ (vadovė
dr. Gintautė Žemaitytė)
Marius Dirgėla. Kūrybinė dalis „Originalumo problema dizaine“ (vadovas prof. dr.
Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Autorystės problematika šiuolaikiniame dizaine“ ( vadovė doc. dr.
Jūratė Tutlytė)
Aurimas Gaižauskas. Kūrybinė dalis „Komunikacinės vizualinės identiteto
sistemos“ (vadovas prof. Audrius Klimas);
Tiriamasis darbas „Šiuolaikinis grafinis dizainas: identiteto vizualizacija“ (vadovė doc.
dr. Viktorija Žilinskaitė)
Deima Katinaitė. Kūrybinė dalis „Spalviniai eksperimentai“ (vadovas doc. Alvydas
Šeibokas);
Tiriamasis darbas „Spalvos fenomenas Bauhauzo dizaino estetikoje ir meno
praktikoje“ (vadovas dr. Antanas Andrijauskas)
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)
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)
Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė. Kūrybinė dalis „Kasdienybėje besislapstančios
idėjos: nuo erdvinio objekto iki funkcionalaus drabužio“ (vadovė prof. Jolanta
Talaikytė);
Tiriamasis darbas „Kasdienybė kaip kūrybos šaltinis Europos mados dizaino
tendencijos 1990-2010“ (vadovas doc. dr. Nerijus Milerius)
Ignas Lukauskas. Kūrybinė dalis “Destrukciniai plyšiai miesto struktūroje“ (vadovas
doc. Romualdas Kučinskas);
Tiriamasis darbas „Dekonstruktyvinis dizainas kaip inovacijų katalizatorius
visuomenėje“ (vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė)
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)
Renata Maldutienė. Kūrybinė dalis „Spalvų prognozavimas Lietuvos mados
erdvėje“ (vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis);
Tiriamasis darbas „Spalvų prognozavimas madoje“ (vadovė dr. Ieva Pleikienė)
Rūta Mickienė. Kūrybinė dalis „Aqua Lingua“ (vadovė prof. Aušra Lisauskienė);
Tiriamasis darbas „Atviras dizaino kūrinys meno, gamtos ir socialinių mokslų
sankirtoje“ (vadovė dr. Gintautė Žemaitytė)
Sandra Mockutė. 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

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

Dizainas
W200

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)
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)
Elzė Sakalinskaitė. Kūrybinė dalis „Sveikatinantys aksesuarai: meno ir mokslo
sąveika“ (vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė);
Tiriamasis darbas „Sveikatinimas aksesuarais: meno ir mokslo sąveika“ (vadovė prof.
dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė)
Jevgenija Sidorevič. Kūrybinė dalis „Dizainas reabilitologijos ir kardiologijos
srityse“ (vadovas doc. Juozas Brundza);
Tiriamasis darbas „Dizaino tendencijos medicininės įrangos kūrime“ (vadovė dr. Algė
Andriulytė)
Viktorija Sokolovskaja. Kūrybinė dalis „Pakartotinis vartojimas mados dizaine“
(vadovė prof. dr. Jolanta Vazalinskienė);
Tiriamasis darbas „Pakartotinio vartojimo dizainas šiuolaikinės mados kontekste“
(vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė)
Inga Valentinienė. Kūrybinė dalis „Ekologinio pluošto baldų dizainas“ (vadovas
prof. Jonas Venckūnas);
Tiriamasis darbas „Vietinių medžiagų ir augalinių pluoštų pritaikymas eko baldams“
(vadovė doc. dr. Rasutė Andriušytė-Žukienė)
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VDA Kauno fakulteto studentų skaičiaus pasiskirstymas pagal
specialybes ir studijų pakopas 2015–2016 m. m. pradžioje

Studijų programa

I pakopa

II pakopa

Architektūra

27

12

Grafinis dizainas

40

10

Dizainas

17

6

Interjero dizainas

7

-

Taikomoji grafika

42

15

Taikomoji keramika

10

4

Taikomoji tekstilė

14

8

Stiklas

8

3

Skulptūra

8

1

Tapyba

29

8

243
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Kauno fakulteto darbuotojų etatai ir kvalifikacinė sudėtis
(2015-12-31 duomenimis)
Personalo grupė

Darbuotojai

Procentinė etatų sudėtis, %

Pedagogai ir mokslo darbuotojai

Etatai
40,65

80

47,5

Administracijos darbuotojai

5,25

7

6,1

Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas

20,75

27

24,2

19

22

22,2

85,65

136

100

Ūkio personalas
IŠ VISO:
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Kauno fakulteto dėstytojų pasiskirstymas
pagal lytį ir amžiaus grupes
Personalo
grupė

Vyrai

Moterys

Iki 29 30-39

40-49 50-59 Virš 60 Iki 29 30-39

Profesoriai

9

7

6

11

4

5

2

1

5

8

21

Docentai
Lektoriai

2

Asistentai

1

IŠ VISO:

3

11

40-49 50-59

Virš 60

2

2

1

6

1

1

3

7

3

5

1

3

8

9

8

4

19 lentelė

Panemunės pilies lankymas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

244

Parduota bilietų
(lankytojų sk.) vnt.
Bilietai:

15 847
12 667
Iš viso parduota bilietų
28 514
Kiemo lankytojai
8 765 žm.
Iš viso lankytojų
37 279 žm.

Bilieto,
Gauta suma Pastabos
paslaugos kaina
1,2 €
0,6 €

19 016,4 €
7 600,2 €
26 616,6 €
Registracija knygoje

6.
7.
8.
9.
10.

Gido paslaugos 6 €,9 €,
fotografavimas
ekspozicijose 1,5 €,
edukacinė veikla
Pravestas 41 Dalyvavo 1025 žmonės
užsiėmimas (grupės vidurkis 25 žm.)
29 693,4 €
2 622,1 €
32 315,5 €

Iš viso už paslaugas

3 076,8 €

Edukacinė–pramoginė veikla
„Lobio paieška“
Už bilietus ir paslaugas iš viso gauta
Už leidinius gauta
Iš viso 2015 m. gauta pajamų
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Panemunės pilyje parduoti leidiniai ir suvenyrai
Eil. Nr. Leidinio pavadinimas
Knygos
1.
Panemunės istorija. Vadovas
2.
Panemunės pilis
3.
Lietuvos Vytis
4.
Lietuva 1009 – 2009 m.
5.
Kryžiaus kelias Lietuvoje
6.
Baltų menas (lenkų k.)
7.
Baltų menas (latvių k.)
8.
Baltų menas (anglų k.)
9.
Šventas Kazimieras (lenkų k.)
10.
J. Glemža. Paveldo interjerai
11.
J. Galkus. Plakato istorija
Pavedimu:
12.
Panemunės istorija. Vadovas
Panemunės pilis
Iš viso už knygas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suvenyrai
DVD Lietuva
DVD Pažaislis
DVD Baltų menas
DVD Tytuvėnai
Medalis
Atvirutės
Iš viso už suvenyrus:
Iš viso:
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Kiekis Kaina (€)
117
192
37
25
0
4
1
0
0
9
3

4,75
1,6
9,5
15,8
9,5
2,2
2,2
2,2
18,9
32,7

3
68

4,75
1,6

Suma
555,75
307,2
351,5
395
0
8,8
2,2
0
0
170,1
98,1
14,25
108,8.
123,05
2011,7

20
2
5
1
65
408

3,5
3,5
3,5
3,5
6
0,3

70
7
17,5
3,5
390
122,4
610,4
2622,1
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VDA galerijų 2015 m. parodų sąrašas
Eil.
Galerija
nr.

Paroda

Data

Kiaušinių marginimo vašku kūrybinių dirbtuvės - paroda
„Spalva lietuvių margučiuose“

04 02 – 03

Audimo kursų paroda „Savas darbas mieliausias“

05 28 – 08 01

Urtės klubo skiautinių paroda

06 17 – 08 01

Renginys „Šaudyklėlė dailiai šauna, plonu siūlu
neužgauna“ programos „Kultūros naktis“ dalis

06 19 – 20

Kūrybinės dirbtuvės–paroda „Rankų darbo atvirukai ir
šiaudinukai“

12 04 – 11

Linas Giedrimas. Pastelių ir medžio drožinių paroda

12 10 – 01 10

Anastazijos ir
Antano
Tamošaičių
galerija „Židinys“

„Akademija“
Tarptautinio veltinio meno simpoziumo paroda
„Veltinis 14’“.
Simpoziume dalyvavo tekstilės, grafikos, video,
tarpdisciplininių menų atstovai iš Lietuvos, Turkijos bei
Graikijos: Eglė Ganda Bogdanienė, Dovilė
Gudačiauskaitė, Karolina Kunčinaitė, Kęstutis Litvinas,
01 08 – 01 20
Havva Halaceli Metlioglu ir Mehmet Metlioglu (Turkija),
Lukas Motiejūnas, Cleio-Anastasia Papaioannou
(Graikija), Lina Rukevičiūtė-Raišienė, Vytautas Tumėnas,
Austė Jurgelionytė Varnė ir Artūras Varnas. Parodos
garbės svečiai: Kristina Aas (Norvegija), Miglė
Lebednykaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura PavilonytėEžerskienė, Julija Vosyliūtė
Latvijos dailės akademijos (LMA) Grafikos ir Tapybos
katedrų studentų paroda LYNOJA

02 02 – 02 15

Ričardo Nemeikšio paroda „Spektrinė analizė“

02 18 – 03 07

Sigito Lukausko tapybos paroda „Debesų Vytis“.
Kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė

02 23 – 03 07

Ieva Gudmonaitė „Laukai prie Vilnelės“. Tapyba ir
performansai

03 09 – 03 14

Magistrančių Dovilės Bagdonaitės, Karolinos
Voicechovskajos, Ievos Paliukaitytės paroda „Bliacha
mucha (Mušti musę)“
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03 16 – 03 28

Danas Aleksa „122 kab.“. Objektai ir video instaliacija

03 30 – 04 12

Aldonos Keturakienės Porceliano paroda „Jos kambarys“

04 13 – 04 25

Mindaugas Česlikauskas „Sustojimai“. Fotografijų
paroda (Meno Celės)

06 19 – 07 04

Grafikos katedros magistrantės Eglės Ruibytės
diplominio darbo paroda „Keistos geografijos klasės“

06 19 – 07 04

Martino Jankaus tapybos paroda. Kuratorė Vaidilutė
Brazauskaitė.

07 07 – 07 19

Justino Vaitiekūno personalinė paroda.
Kuratorė Rima Blažytė

08 31 – 09 19

Rokas Dovydėnas. „Potery is the New Video“. Keramikos 09 07 – 09 19
objektų instaliacija
Profesoriaus Alberto Gursko jubiliejinė paroda

09 21 – 10 03

„Akis 2015 Telšiai / The Eye 2015 Telšiai“. Tarptautinė
šiuolaikinės juvelyrikos paroda. Kuratorė Laima Kėrienė

10 02 – 10 17

„Restauravimo labirintai: Molbertinės tapybos
konservavimo-restauravimo procesai“. VDA
Paminklotvarkos katedros studentų darbų paroda

10 26 – 11 07

„Mano draugas dirba banke“. Grupės “Raptor
contemporary” instaliacija

10 28 – 11 07

Žygimanto Augustino paroda-menininis tyrimas
„Vaizdo poreikis“

11 23 – 12 05

Vladimiro Mackevičiaus paroda “Mess Age“

12 07 – 12 19

Dienos centro „Šviesa“ paroda „Baltasis skersgatvis X3“

12 21 – 12 30

Personalinė Domo Ignatavičiaus paroda „Skylėta širdis“

02 11 – 03 04

Personalinė Akvilės Vološkevičiūtės mažosios plastikos
paroda „Tikslios ir apytikslės reikšmės“

03 12 – 04 08

Personalinė Eimanto Ludavičiaus paroda „72KG“

04 22 – 05 07

Pirmoji personalinė Antano Gabrieliaus Dervinsko
paroda „Žvilgsnis į save“

05 08 – 06 03

Personalinė Karinos Kazlauskaitės paroda „O aš myliu
šokoladą“

06 19 – 07 08

Personalinė Lisos Krober paroda “Moon struck“

07 10 – 08 10

VDA Telšių fakulteto diplominių darbų paroda

08 10 – 09 17

Personalinė Eglės Bacevičiūtės autorinės juvelyrikos
paroda „Kiti pasauliai“

09 19 – 10 17

Personalinė Andriaus Ermino paroda „Ribos“

10 20 – 11 13

VDA Telšių fakulteto Metalo plastikos docentės
Remigijos Vaitkutės personalinė paroda
„Lapkritis su Mokume“

11 27 – 12 12

Jungtinė autorinės juvelyrikos kūrėjų paroda „7-osios
dienos improvizacija“

2015 12 15
– 2016 04 08

1

Evaldo Janso personalinė paroda „Fetišas“

2014 12 17
– 01 10

2

VDA magistrantūros studentų paroda RADINYS.
Parodos dalyviai: Ieva Augaitytė, Jurgis Bernatonis, Milda
01 22 – 01 31
Dainovskytė, Justina Bukantaitė, Danielė Streikutė,
Martynas Gaubas, Jurijus Sventickis

3

Eglės Kuckaitės personalinė paroda SOMATINĖ

„Argentum“

„Artifex“
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02 04 – 02 21

4

VDA Tekstilės katedros inicijuoto „Sugrįžimų“ ciklo IV
paroda. Parodos dalyviai 2010-ųjų m. laidos alumnai:
Neringa Bučaitė, Aušra Bernotė, Justina Gražytė, Rasa
Kilaitytė-Gudmonienė, Marytė Liutkevičiūtė-Boran,
Kristina Matijošaitytė, Dovilė Stasiulytė, Mantas
Televičius, Jelena Škulienė

02 24 – 03 14

5

Aurelijos Maknytės personalinė paroda „Tėvų kambarys“

03 17 – 04 04

6

Žymanto Katino ir Sauliaus Kmieliausko paroda „Tarp
šviesos“. Projektas yra bendro VDA ir LMTA studentų
meno dienų festivalio „Kosminė odisėja“ dalis

04 10 – 04 22

7

Katarzynos Podgórska-Glonti personalinė paroda
„Memory File (Atminties rinkmena)”

05 06 – 05 23

8

Fotografijos ir medijos meno katedros bakalauranto
Mindaugo Česlikausko baigiamojo darbo ,,Estetikos ir
technologijos santykis XXI amžiuje“ gynimas

06 01 – 06 03

9

Gretos Bernotaitės baigiamojo darbo gynimas–paroda
„Rožinis gyvenimas Perdozuok“

06 12 – 06 17

10

VDA Tekstilės katedros bakalauro studijų baigiamųjų
darbų. Parodos dalyvės: Dovilė Karvelytė, Laura
Motiejūnaitė, Lina Svarauskaitė, Teklė Ula Pužauskaitė

06 18 – 07 04

11

„ArtVilnius’15“ mugėje galerija pristatė Aurelijos
Maknytės, Aistės Kisarauskaitės ir Eglės Kuckaitės
kūrinius

06 25 – 06 28

12

Gabrieliaus Mackevičiaus personalinė paroda
ROMB BOMB

07 08 – 07 25

13

Grupinė lenkų menininkų paroda VDA parodų salėse
Titanikas „Raštas, audiniai, siūlai“ (org. VDA tekstilės
galerija Artifex) „Gdansko kultūros dienos Vilniuje“ dalis

08 27 – 09 17

14

Menininko Luke Haynes (JAV) personalinė paroda
„Archi – textile“ ir kūrybinės dirbtuvės VDA Tekstilės ir
Kostiumo dizaino katedrų studentams

09 17 – 10 03

15

VDA prof. Eglės Gandos Bogdanienės ir prof. dr.
Jolantos Vazalinskienės paroda „Spalvotas pasaulis“

10 13 – 10 31

16

Austės Jurgelionytės-Varnės personalinė paroda „Vija“

11 03 – 11 21

17

Eglės Ridikaitės personalinė paroda „Paskutinis
susirinkimas“

11 24 – 12 12

18

Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda „Sutemos
tirščiausios prieš aušrą“

2015 12 16 –
2016 01 09

J. Vienožinskio dailės mokyklos N. Vilnios filialo 13–15
metų mokinių keramikos paroda „Kažkas atsitiko“.
Mokytoja Ona Grigaitė

01 – 02

Eglės Petravičiūtės keramikos darbas „Astralinė
projekcija“ (BA, 2012. Terakota, kaulinis porcelianas)

02 – 03

Giedrės Baltakytės keramikos paroda „Korys“

03 – 04

Monika Januškaitė BA keramikos baigiamasis darbas
„Būsenos“

05 – 06

Keramikos
kūrybos centras
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Projekto „10 metų keramikoje – VDA alumnai“ parodos/
pardavimai:
liepa–rugpjūtis: Audronė Dačkutė;
rugpjūtis–rugsėjis: Paulius Vitkauskas;
rugsėjis–spalis Monika Dmitrijevaitė

08 – 10

Tarptautinio projekto „Meno saitai: Lietuva-Latvija“
parodos:
„Latvių šiuolaikinė keramika“,
Gobis/Lauko ekspo; Inesa Brants, Porcelianas, VDA/
Lauko ekspo

10 – 11

Sanver Ozguven, „Laikas ir žodžiai“ (Turkija). Keramikos
12 – 01
katedra, Erasmus mainų programa
„Titanikas“
Gytis Skudžinskas „12 tezių apie fotografiją“

2015 01 – 02
14

Anne-Lise Stenseteht “The Kiss and Waste Project“

02 19 – 02 28

Lietuvos ir Norvegijos tekstilės menininkų paroda
„10x10 = 100% Jacquard“

01 23 – 02 21

Jūratės Stauskaitės paroda „Piešiniai“

02 27 – 03 28

Baltarusijos valstybinės menų akademijos studentų ir
dėstytojų paroda

04 04 - 04 28

Baltijos šalių vitražo menininkų paroda „Švytintys,
dūžtantys, pjaunantys“

04 07 – 04 18

Studentų meno dienos „Kosminė odisėja“

04 02 – 04 18

Rūbų dizaino pristatymas

05 11 – 05 16

VDA doktorantų paroda „Mnemosinės ledkalnis“

04 23 – 05 09

VDA studentų darbų bakalauro ir magistro laipsniams
įgyti gynimai

05 25 – 06 17

„Meno celės“

06 19 – 07 18

„Jaunojo dizainerio prizas“

06 19 – 07 18

Alfonso Vilpišausko tapybos paroda „Nesibaigianti kelionė“

07 23 – 08 22

VDA tekstilės katedros jubiliejinė paroda
„Tarp<tau>tėjimas“

08 27 – 09 23

Lenkijos tekstilės menininkų paroda „Raštai / Patterns“

08 27 – 09 19

Mykolo Bilouso (Ukraina) tapybos paroda

09 24 – 10 17

JAV studentų meno paroda

10 01 – 10 31

7-osios tarptautinės dailininko knygos trienalės paroda
“Error”

10 22 – 11 21

Tarptautinio tęstinio projekto „Keliaujančios raidės 2015:
11 05 – 12 05
Ryt-Vakar“ paroda
Audriaus Naujokaičio paroda „Virš Bermudų trikampio“

11 26 – 12 19

Doktorantės Rūtos Būtėnaitės meno projekto gynimas
ir paroda

12 10 – 12 28

Paroda ir konferencija “Corpus Ludus Militaris“

05 21 – 06 06

Mantas Maziliauskas „Svečių kambarys arba
Nemirtingumas“

05 21 – 06 06

Panemunės pilis
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Paulius Daujotas „Kiti kraustuliai“

2015 04 30
– 2016 04 30

VDA Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros studentų
darbų paroda

06 14 – 10 30

VDA Vilniaus ir Kauno fakultetų Tekstilės katedrų
studentų darbų paroda „Aktyvi tekstilė“

06 14 – 10 30

Grafikos katedros studentų kūrybinių dirbtuvių paroda
„PILIS 1“

07 10 – 10 30

Dainiaus Liškevičiaus kūrinys „Muziejus“ Lietuvos
nacionaliniame paviljone 53-oje Venecijos šiuolaikinio
meno bienalėje, Palazzo Zenobio, Venecija, Italija

05 06 – 09 30

John Grzinich (Estija) video filmo pristatymas
ŠMC kino salėje

03 18

Justynos Kabalos (Lenkija) paroda “Collage Pleasures”,
galerija si:said, Klaipėda

05 29 – 06 28

Nidos meno
kolonija

Christiane Hütter (Vokietija) meninis–socialinis projektas
„Menas ir politika“, Nidos centrinė aikštė, Neringa
07 16
(Thomo Manno festivalio programos dalis)
„5 malūnai“
Urtė Baranauskaitė, personalinė paroda „Ieškojimai“
Tauras Kensminas, personalinė paroda „Trianguliacija“
VDA Kauno fakulteto studentų darbų paroda, sukurtų
kūrybinių dirbtuvių metu su estų menininku Peeter Allik
Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto
Fotografijos katedros studentų darbų paroda
„Mintijimai. 15.3“
SMD (Studentų meno dienos) K a i t a. / kas nutiks jei
Merkurijus sutiks Planetą x? \•\

02 05 – 02 22
02 23 – 03 15
03 19 – 04 04

04 17 – 04 29

Menininkių grupės Jaie mała iš Wroclavo menų
akademijos grupinė paroda “The end“

04 29 – 05 29

Personalinė Gabrielės Vingraitės kūrybos paroda „420“

06 12 – 07 01

Meno mugė „Art Vilnius“. Tauras Kensminas ir
Jonas Čepas

06 25 – 06 28

Vilniaus ir Rygos meno akademijų studentų darbų
paroda „Išlikimas“

07 08 – 08 01

Jūrė Platūkytė ir Kristina Striogaitė „Patyrimai“

09 24

Anastasijos Sosunovos personalinė paroda
„Komunikacija“

10 27 – 11 18

Emilės Skolevičiūtės personalinė paroda „Mono“
Eglės Tamulytės, Samantos Matuizaitės, Romo
Zabarausko grupinė paroda „Tranz“
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01 15 – 02 01

11 19 – 12 07
2015 12 08
– 2016 01 05
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VDA tyrėjų publikacijos 2010–2015 m.
Publikacijos tipas

2010 2011 2012

2013

2014 2015

Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai,
sintetiniai mokslo darbai

6

7

12

9

15

15

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti
recenzuojamuose leidiniuose

46

48

57

50

50

49

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

19

22

20

22

29

25

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

5

5

0

6

15

1

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai

65

44

86

46

54

44

Iš viso:

141

126

175

133

163

134
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VDA leidyklos 2015 m. leidiniai
Autorius

Leidinio pavadinimas

Sudarytojai: Dalia
Dijokienė, Algis
Vyšniūnas

Miesto architektūra. Erdvės, Straipsnių
fomantai, akcentai / Acta 76 rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-174-2

300

Sudarytoja Dalia
Klajumienė

Dailės ir architektūros
paveldas: tyrimai,
išsaugojimo problemos,
lūkesčiai / Acta 77–78

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-176-6

300

Sudarytojas Vytautas
Michelkevičius

Meninis tyrimas: teorija ir
praktika / Acta 79

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-195-7

300

Sudarytoja Dalia
Klajumienė

Pasaulietiniai interjerai:
idėja, dekoras, dizainas

Straipsnių
rinkinys

978-609-447-148-3

500

Juozas Galkus

Lietuvos plakato istorija

Monografija

978-609- 447-171-1

500

Kazys Misius

Kražių mokykla ir gimnazija
1773–1844 metais /
Monografija
Žemaičių praeitis 17

ISSN 2424-4406,
978-609-447-187-2

300

Agnė Narušytė

Nuobodulio estetika
Lietuvos fotografijoje

Monografija

ISBN 978-609-447194-0 (ePub)

e-pub

Danutė Petrauskaitė

Lietuvių muzikinė kultūra
Jungtinėse Amerikos
Valstijose, 1870–1990:
tautinės tapatybės kontūrai

Monografija

978-609-447-170-4

400

Anna Mikonis-Railienė,
Lina KaminskaitėJančorienė

Kinas sovietų Lietuvoje:
sistema, filmai, režisieriai

Monografija

978-609-447-182-7

300

251

Leidinio tipas ISBN

Tiražas

Rūta Stanevičiūtė

Modernumo lygtys.
Tarptautinė šiuolaikinės
muzikos draugija ir
muzikinio modernizmo
sklaida Lietuvoje

Monografija

978-609-447-168-1

200

Marius Iršėnas with the
help of Tojana
Račiūnaitė

The Lithuanian
Millennium: History,
Art and Culture

Kolektyvinė
monografija

978-609-447-097-4

500

Rasa Antanavičiūtė

Politinės galios simboliai
Vilniaus viešojoje erdvėje
1895–1953 metais /
Symbols of Political Power
in Vilnius Public Spaces in
1895–1953

Disertacija

978-609-447-190-2

50

Žygimantas Augustinas

Vaizdo poreikis /
Picture Demand

Disertacija

978-609-447-185-8

60

Jolanta Bernotaitytė

Lietuvių dailės
reprezentacija JAV XX a.
6–9 dešimtmečiuose:
organizacinis aspektas /
Representation of
Disertacija
Lithuanian Art in the
United States in the 6th-9th
Decades of the 20th
Century: Organizational
Aspect

978-609-447-183-4

50

Rūta Būtėnaitė

Kilimas: tarp meno ir
dizaino objekto / The
Carpet: Between Art and
Design Object

Disertacija

978-609-447-188-9

50

Julija Fomina

Meno parodų kuratorystė
Lietuvoje: sampratos ir
raida

Disertacija

978-609-447-178-0

50

Alantė Valtaitė-Gagač

XVII a.–XX a. 4
dešimtmečio sietynų
paveldas Lietuvoje /
Historical Chandeliers in
Lithuania from the 17th
Century to the 1930s

Disertacija

978-609-447-163-6

50

Virginija & Kazimieras
Mizgiriai

Amber

Albumas

978-609-447-179-7

1000

Teksto autorė
Aleksandra
Aleksandravičiūtė

Bitutė Stulgaitė grýna

Albumas

978-609-447-192-6

250

Sudarytojai: Edmundas
Gedgaudas, Živilė
Ambrasaitė

Liudas Truikys. Vizijos /
Visions

Albumas

978-609-447-093-6

600

Adomas Butrimas,
Valdemaras Šimėnas,
Marius Iršėnas

Senoji Žemaitijos praeitis.
Vadovas po Žemaičių
„Alkos“ muziejaus
archeologinę ekspoziciją

Vadovas

978-609-447-193-3

500

252

Sudarytoja Laima
Spelskienė

Adomas Butrimas:
Bibliografija, 1977–2015

Katalogas

978-609-447-162-9

200

Sudarytojai: Albertas
Gurskas, Rasa
Janulevičiūtė

Albertas Gurskas. Kūryba

Katalogas

978-609-447-177-3

300

Antano Kučo grafika.
Peizažai

Katalogas

978-609-447-175-9

200

Nostalgiškos istorijos

Katalogas

-

XXX Lietuvos medalio
Remigija Vaitkutė, Petras
kūrėjų stovykla VIA
Gintalas
BALTICA

Katalogas

978-609-447-160-5

100

Sudarytoja Kristina
Puleikytė

Jaunojo dizainerio prizas /
Young Designer Prize 2015

Katalogas

978-609-447-180-3

1000

Sudarytoja D.
Rudokienė

VDA Architektūros
katedros absolventai 2015

Katalogas

978-609-447-172-8

200

Aušra Trakšelytė,
Gintautė Žemaitytė

The Body: Out of Time and
Konferencijos
Without a Place / Kūnas: ne
tezės
laiku ir be vietos

978-609-447-169-8

100

Dalia Klajumienė

Pasaulietinių pastatų sienų
tapyba: aktualios
restauravimo teorijos,
metodikos ir problemos /
Mural painting in Secular
Buildings: Relevant
Theories, Methods and
Problems of Restoration

Konferencijos
tezės

978-609-447-165-0

100

Alvydas Totoris

Laičiai: kaimas prie Žvikės

Atsiminimai

978-609-477-095-0

40

Sudarytojas Žilvinas
Lilas

Corpus Ludus Militaris

Katalogas

-

500

Danguolė Brogienė

Gyvybės mazgas

katalogas

978-609-447-166-7

300

Kęstutis Šapoka

Audrius Naujokaitis
(1962-2012)
Virš Bermudų trikampio

katalogas

978-609-447-197-1

100

Dalia Klajumienė

Vilniaus gyvenamųjų namų
interjerų dekoro elementai
Monografija
nuo klasicizmo iki moderno

978-609-447-198-8

500

Sudarytoja
Zita Kazėnienė

253
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Finansuojami projektai 2015 m.
Lietuvos kultūros taryba
Projekto pavadinimas

Sutarties Nr.

Suma,
Eur

Albertas Gurskas: kūryba

S/DAI-87 (6.13)/2015

2000

Birutė Stulgaitė: grýna

S/DAI-89 (6.13)/2015

3500

Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai
9–2 tūkstantmečiai pr. Kr.

S/KP-58(6.45)/2015

5000

Kražių mokykla ir gimnazija 1774–1844 m.

S/KP-59(6.45)/2015

3400

Senoji Žemaitijos praeitis

S/KP-60(6.45)/2015

2100

Stanislovas Moravskis, iš visur po truputį, t. 2: broliai
bajorai

S-LIT-108-6.38)/2015

3600

Acta Academiae Artium Vilnensis

LIT-7-43

73800,00

Sklaidos projektas „Ferdynandas Ruszcycas: Civis Vilnensis
sum“

LIT-8-26

12743,28

Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir
simbolika

MIP-036/2015

12718

Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX–XX a. I pusėje

LIT-9-26

7819,74

Amber

UAB „Gintaro galerija“
2015-11-06

10000

Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas

VšĮ Lietuvos muzikos ir
teatro akademija
F16-1749

2751,39

Lietuvos kinas (1953–1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

VšĮ Vilniaus universitetas
APS-180000-997

5011,30

Lietuvos kinas (1953–1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

VšĮ Vilniaus universitetas
APS-180000-2279

3794,04

Gyventojų dislokacijos politinis ir kultūrinis palikimas
XX a. Lietuvoje

VšĮ Vilniaus universitetas
APS-170000-1833

900

Lietuvos architektai

Lietuvos architektų rūmai
13100
15-03

Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai

Kitų institucijų finansuoti projektai

254
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VDA bibliotekos išlaidos (visos lėšos)
informacijos ištekliams ir automatizacijai
Vilnius

Klaipėda Kaunas

Tradiciniams informacijos ištekliams
(knygoms)

15 161,81

1025,31

2 355,43

22 700,55

Periodikos prenumeratai

8 599,19

1 190,82

1 244,30

906,92

11 941,23

Elektroniniams informacijos ištekliams

1 574,99

-

-

-

4 158,00

Telšiai

Iš viso
(Eur)

Išlaidos

1 574,99

Automatizacijai: kompiuterinei
1 396,07
programinei įrangai, jos palaikymui ir kt.

-

-

-

1 396,07

Iš viso:

2216,13

5402,30

3262,35

37 612,84

26 732,06
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VDA padalinių, projektų ir kt. lėšos skirtos
dokumentams įsigyti
VDA padalinių, vykdomų projektų, fizinių juridinių asmenų paramos lėšos skirtos Skirta
informacijos ištekliams įsigyti
lėšų (Eur)
Projektas LIT-8-80 (vadovas dr. G. Mickūnaitė)

53,00

Rektoriaus fondas

29,95

Prorektoriaus mokslui fondas

322,40

Klaipėdos fakulteto nuosavos lėšos

163,06

Telšių fakulteto nuosavos lėšos

214,12

Kauno fakulteto Vizualaus meno kat. nuosavos lėšos

39,84

VDA leidyklos privalomi leidiniai

4 665,72

Fizinių juridinių asmenų parama

6 086,10

Leidiniai gauti mainais/nemokami iš kitų institucijų

699,10

Iš viso:

12 273,29

255
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Dokumentų įsigijimo VDA bibliotekoje 2011–2015 m. pokytis
Metai Dokumentai (vnt.)

Nauji pavadinimai Naujai prenumeruotos el. duomenų bazės

2011

2919

1752

2012

5210 (2804 Oslo dovana)

3058

2013

3374

2691

2014

3874

1581

2015

3603

1597

1 (Taylor and Francis
1 (VGTU el. knygos)
2 (Naxos Muzic Library; Credo Online
Reference Service)
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Bibliotekos vartotojų aptarnavimo rodikliai 2010–2015 m.
VDA bibliotekos vartotojų
aptarnavimas

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Lankytojai (iš viso)

38 959

38 414

32 082

31 771

39 438

35 516

Studentai

36 257

35 544

29 188

28 906

36 454

31 174

Leidinių išdavimas atviruose
fonduose

56 012

67 047

46 808

53 866

67 906

62 013

Leidinių išdavimas į namus

14 671

15 734

15 143

15 964

15 058

15 760

Leidinių išdavimas (iš viso)

70 683

82781

61 951

69 830

82 964

77 773

256
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257

Lekt.et.

Lekt.

Kiti darb.
(et.)

Kiti darb.

Spec. prakt.
stud. mok.

Doc.

6
1

4,50

7

4,00
3,75

9
5

1,00
0,50

1
1

2,00

3

1,00

2

3,00

7

1,00

1

3,75
2,00
2,75
1,50
3,00
3,25
2,00
3,00

4
2
4
2
3
4
2
3

0,35
5,50
6,50
6,25
1,00
1,00
1,75
2,75
2,30

2
6
7
7
1
1
3
3
3

5,25
0,75
3,50
2,25
1,75
2,50
0,50
2,70

6
2
8
5
4
6
1
3

0,50
1,75
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1
2
1
2
1
1
2
1
1

0,75

1

3,00

3

4,00

9

1,00

1

3,00
1,50
0,80
1,00
0,50

3
2
2
2
1

2,75
4,40
2,30
2,00
1,75

4
6
4
3
3

2,00
1,00
0,75
1,50
0,30
1,50
0,75
21,55

2
1
1
2
1
2
3
28
1
4
1
1
3
2
1
13

5,00 8 0,25
3,70 5
1,50 5
1,75 4
1,75 6
3,25 6
2,25 4 4,25
9
3,50 13
37,05 49 53,35 74 54,40 112 0,25

Asist.

Doc. et.

3,75
0,25

Asist.et.

Prof.

Dailės ist. ir teor. k.
Kalbų mokymo centras
UNESCO kult. vad ir kult
polit. k.
Dailės edukac. centras
Architektūros k.
Dizaino k.
Interjero dizaino k.
Grafinio dizaino k.
Kostiumo dizaino k.
Tapybos k.
Skulptūros k.
Grafikos k.
Monumentaliosios tapybos ir
scenografijos k.
Fotografijos ir medijos meno k.
Piešimo k.
Tekstilės k.
Keramikos k.
Paminklotvarkos k.
Sporto centras
Klaipėdos fakultetas
Iš viso: Vilniuje, Klaipėdoje
Kaunas
Architektūros k.
Dizaino k.
Grafikos k.
Tekstilės k.
Vizualaus meno k.
Stiklo ir keramikos k.
Humanitarinių mokslų k.
Iš viso: Kaune
Telšiai
Dizaino k.
Metalo plastikos k.
Dailės pagrindų ir teorijos k.
Iš viso:Telšiuose
Iš viso: Vilnius, Klaipėda,
Telšiai, Kaunas

Prof.et.

Katedra, padalinys

Spec. prakt.
stud. mok. et.

Pedagogų ir katedros aptarnaujančio personalo etatai 2015-12-31

0,50

1

1

0,50

1

1,00

1

1,00
1,00
1,50
1,50

1
1
2
2

6,00

7

1,00
2,00
1,00
1,00
2,50
1,50
1,00
10,00

8
2,00
4
2,00
5
17 0,00 0,00 4,00

2
2

2,00
2,00

3
2

4

4,00

5

51,75 76 77,65 116 74,95 158 0,45 2,00 10,50

12

35,55 46

1,00
4,50
2,30
0,60
1,50
0,75
0,00
10,65

3
6
3
1
5
2
0
20

2,80
5
1,75 5
1,60
3
4,00 8 0,20
3,00
3
2,30 4
2,10
5
0,10 1
2,75
8
1,75 4
1,75
3
0,30 2
1,80
3
3,80 5
15,80 30 14,00 29 0,20

1,85
2,20

4
3

4,05

7

2,40
4,00
2,10
8,50

4
5
3
12

2,55
2,00
2,00
6,55

1

1

1
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Iš viso:

Jaunesnysis mokslo
darbuotojas (et.)

Jaunesnysis mokslo
darbuotojas

Kauno fakulteto
mokslininkai

Mokslo darbuotojas

3

Mokslo darbuotojas
(et.)

2

Vyresnysis mokslo
darbuotojas

Dailėtyros institutas
Urbanistikos,
architektūros ir dizaino
institutas

Vyresnysis mokslo
darbuotojas (et.)

1

Vyriausiasis mokslo
darbuotojas

Eil.
Padalinys
Nr.

Vyriausiasis mokslo
darbuotojas (et.)

VDA mokslo darbuotojai

3

3

3,5

5

2,75

5

1,75

2

3

3

0,5

1

4

6

1,5

3

0,5

1

4,25

8

2,25

3

viso 13,5 et.
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Iš viso et.

Iš viso
darb.
4

Dekanas/Prodekanas

2

2

4,75

6

4

Buhalterija

12

9

12

9

5

Administracijos tarnyba
(tame tarpe vieš. pirk, audito
sk., komunikacijų sk.,
archyvas)

9,5

10

6

Studijų tarnyba, studijų
kokybės c., kultūros c.

6,5

8

7

Tarptautinių ryšių sk., ITC

3,75

8

Mokslo sk.

1,5

9

Leidykla ir spaustuvė

10

13

10

Muziejus

5,25

7

11

Galerijos

9

10

12

Projektų sk., DIC

6

6

6,5

7

13

Meno ir dizaino laboratorija

21

29

21

29

14

Nidos meno kolonija

6

7

6

7

3

258

0,25

1

1,5

2

1

darb.

1

2,75

Prorektorius

Telšiai et.

1

4

Rektorius

2

darb.

1

1

darb.

darb.

1
2,75

Eil.
Nr.

Klaipėda
et.

Vilnius et.

Kaunas et.

Administracijos ir pagalbinio personalo etatai

1

3,25

4

2

3

14,75

17

3

4

1,5

2

13

16

5

3,75

5

2

1,5

2

10

13

2

2

0

0
1

0,5

1

1

5,25

7

10

11

15

Biblioteka

9,5

11

1

1

1,75

2

1

1

13,25

15

16

Ūkio tarnyba
(ekspl., transporto ir kt.)

18

19

1,5

2

5,5

5

3

4

28

30

7,5

7

5,5

7

13,5

16

1,5

2

56,5

63

10

10

17

Valgykla

7,5

7

18

Valytojos ir sargai

36

38

19

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

10

10

20

Bendrabutis (budėtojai ir
valytojos)

9,5

10

12,5

13

21

Doktorantūros sk.

2,25

3

2,25

3

22

Atviroji dailės, dizaino ir
architektūros mokykla

2,1

4

2,1

4

23

Iš viso:

244,35

279

191,1 215 10,25 13

3

29

34

14

3

15

Daunora
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Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuoti projektai (2011–2015 m.)
NR. PROJEKTO PAVADINIMAS

BENDRA
VDA dalis
PROJEKTO SUMA
projekte
2011-2015 m

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,

426.291,95

135.169,71

EEE-LT06-KM-01-K-01-067
4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

259

245.158,09
634.370,10

387.172,14

1.448.100,09

245.158,09

241.605,65

174.746,29

1.448.100,09

8.

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

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

1.386.844,93

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

13.

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

153.719,38

14.

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

63.849,79

227.302,76

227.302,76

392.784,97

Bendra suma:

41.390,34
63.849,79
7.444.159,69
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuoti projektai 2015 m.
NR. Projekto pavadinimas

Bendra
Projekto suma
projekto suma per 2015 m.

1.

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro
Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas, 441.622,36
EEE-LT06-KM-01-K-01-068

289.203,55

2.

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

1.396.157.37

426.291,95

135.169,71

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

153.719,38

41.390,34

Bendra suma:

2.469.733,78

1.861.920,97

3.

Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir
pritaikymas visuomenės reikmėms ,
EEE-LT06-KM-01-K-01-06

4.
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Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami
VDA kultūros ir meno projektai 2015 m.
Nr.

1.

Projekto pavadinimas
Lietuvos dizaino specialybės pradininko Felikso Daukanto 100-mečio
renginių ciklas

Projekto
suma per
2015 m.,
EUR
4.457,63

2.

Tarptautinis tęstinis rašto meno projektas „Keliaujančios raidės 2015“

2.998,91

3.

Jaunųjų dizaino kūrėjų verslumo ir kūrybingumo platFORMA

9.000,00

4.

Platforma „Kūrybinė destrukcija“ Londono dizaino festivalyje

7.000,00

5.

Olandų dizainerės Ineke Hans kūrybinės pratybos jaunosios kartos dizaino
kūrėjams

2.977,94

6.

Jaunojo dizainerio prizas 2015

6.990,02

7.

Nemuno žemupio regiono kultūrinio paveldo aktualizavimas, atgaivinant
senuosius laivybos kelius

3.000,00

8.

Tarptautinis šiuolaikinės juvelyrikos simpoziumas AKIS 2015 TELŠIAI,
konferencija ir parodos

5.000,00

9.

Parodos „Absoliuti tekstilė“ albumo leidyba

4.000,00

10.

Lost & found, young Lithuanian art

7.999,23

11.

Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Telšiai- Lietuvos kultūros sostinė 2016 m.“

3.000,00

12.

Birutė Stulgaitė: gryna

3.500,00

13.

Albertas Gurskis: kūryba

2.000,00

14.

5-asis simpoziumas Inter-formatas ir meninių intervencijų programa
VDA Nidos meno kolonijoje

7.000,00

15.

Tarptautinis meninio tyrimo forumas ir sinestezinių menų festivalis Dūmai
ir veidrodžiai VDA Nidos meno kolonijoje

6.000,00

16.

Senoji Žemaitijos praeitis

2.100,00

17.

Kražių mokykla ir gimnazija 1774-1844 m

3.400,00

18.

Stanislovas Moravskis. Iš visur po truputį, t. 2: Broliai bajorai

3.600,00

19.

Vilniaus dailės akademijos scenografijos studentų dalyvavimas
Tarptautinėje parodoje „Prahos kvadrienalė“

15.000,00

20.

Lietuvos nacionalinio paviljono 56-ojo Venecijos šiuolaikinio meno
bienalėje 2015 m. įgyvendinimas

144.810,00

21.

Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai
9–2 tūkstantmečiai pr. Kr.

5.000,00

22.

Tu negali-menas gali!

4.969,49

23.

Corpus Ludus Militaris

9.725,49

24.

Jaunieji lietuvių dizaineriai Londono dizaino festivalyje

9.997,26

25.

Knyga „Meninis tyrimas Lietuvoje: tarp mokslo, edukacijos ir menininkų
praktikų“

26.

Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos rezidencijų programa

IŠ VISO
2015 m.
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550,00
21.700,00
295.775,97
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Lietuvos mokslo tarybos lėšomis finansuojami
VDA mokslo projektai 2015 m.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto suma
per 2015 m.,
EUR

1.

Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus
arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai

15.862,00

2.

Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir
emblemos.

10.001,00

3.

Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika

12.718,00

4.

Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnenis sum

12.743,28

5.

Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose

14.481,00

6.

Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos etnografinių regionų
paveldo animavime

8.688,60

7.

Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo
iki moderno

11.584,80

8.

Projektas VP-3.1-ŠMM-01-V-03-001-NKPDOKT

21.399,00

9.

Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990

2.230,00

10.

Meninio tyrimo sampratos, metodologijos ir praktikos

5.699,00

11.

Stanislovas Moravskis. Iš visur po truputį; t2: Broliai bajorai

8.600,00

12.

Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas IX–II
tūkstantmečiai pr. Kr.

6.770,00

13.

Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844

3.400,00

14.

Camera obscura Lietuvos fotografijos istorija 1839–1945

9.799,70

15.

Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX–XX a. I pusėje

7.819,74

16.

Acta Academiae Artium Vilnensis 2015

21.373,95

17.

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

26.000,00

18.

Parama tyrėjo mokslinei išvykai (Irena Alperytė)

553,40

19.

Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Ieva Blinstrubienė)

822,80

20.

Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Deima Kristina KatinaitėZajančiauskė)

21.

Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Marija Tornau)

IŠ VISO
2015
METAIS
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1.110,73
401,91
202.058,91
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VDA finansavimas pajamos ir įplaukos 2011–2015 m.
Tūkst. Eur.
Iš VALSTYBĖS BIUDŽETO
IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
IŠ EUROPOS SĄJ., UŽSIENIO
VALSTYBIŲ, TARPTAUT.
ORGANIZACIJŲ
IŠ KITŲ ŠALTINIŲ

IŠ VISO

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

6159,9

5997,3

7462,1

7303,8

8015,1

80,3

2,0

5,1

7,7

21,9

2706,2

1395,5

1730,1

1393,0

1817,0

37,5

39,7

50,8

47,3

39,0

8983,9

7434,6

9248,1

8751,8

9892,9

2014 m.

2015 m.

1344,1

1260,4

ĮPLAUKOS
2011 m. 2012 m. 2013 m.
Nuosavos lėšos

1228,8

1220,9

1367,1

37 lentele

VDA Investicijos ir ilgalaikis turtas 2011–2015 m. (Tūkst. Eur)
Eil.

Turto grupės

Nr.

Balansinė Balansinė Balansinė Balansinė Balansinė Turto
vertė
vertė
vertė
vertė
vertė
padid
12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 (sumaž)

1

Nematerialisis turtas 1,2

7,7

23,0

14,8

4,1

-10,7

1.1

Programinė įranga

1,2

7,7

23,0

14,8

4,1

-10,7

2

Žemė

1 037,1

598,9

600,1

556,5

480,1

-76,4

3

Ilgalaikis materialisis
18 346,9
turtas

19 063,9

22 352,0

23 032,0

23 051,0

19,0

3.1

Pastatai

19 034,6

22 324,7

23 006,4

23 027,1

20,7

3.1.1 Gyvenamieji pastatai 322,8

318,4

314,1

309,7

305,3

-4,4

Negyvenamieji
3.1.2
pastatai

12 725,5

12 545,3

11 930,1

11 774,2

11 618,4

-155,9

Kultūros paveldo
3.1.3
statiniai

5 287,9

6 170,9

10 080,5

10 922,5

11 103,4

180,9

3.2

Statiniai

10,7

29,3

27,3

25,7

24,0

-1,7

3

Pastatų esminio
pagerinimo darbai

1 472,5

2 199,8

4

Mašinos, įrenginiai
ir transportas

787,2

946,9

906,3

830,0

946,8

116,8

4.1

Kitos mašinos ir
įrenginiai

697,0

874,6

851,8

793,2

923,7

130,5

Transporto
priemonės

90,1

72,4

54,6

36,8

23,1

-13,7

263

18 336,2

5

Baldai ir biuro
įranga

743,4

587,1

493,1

351,9

225,2

-126,7

5.1

Baldai

546,0

438,4

323,4

190,0

96,2

-93,8

5.2

Kompiuterinė įranga 118,1

97,9

120,5

120,3

99,8

-20,6

5.3

Biuro įranga

79,3

50,8

49,2

41,5

29,2

-12,3

6

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

140,3

195,8

241,9

272,0

393,3

121,3

6.1

Bibliotekos fondas

140,3

195,0

239,1

270,0

295,5

25,5

6.2

Kitas ilgalaikis
materialusis turtas

0,8

2,9

1,9

97,8

95,8

7

Nebaigta statyba

1 734,6

43,8

36,5

524,1

1 727,1

1 203,0

Finansinis turtas

44,8

32,8

17,4

-15,4

IŠ VISO:

24 307,9

23 643,9

24 653,0

25 614,0

26 845,0

-7,1

8
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VDA valstybės biudžeto asignavimų išlaidos
pagal išlaidų straipsnius 2011–2015 m. m. (Tūkst. Eur.)
Išlaidų straipsnių
pavadinimas
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas, garantinis fondas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Įmokos į garantinį fondą
Prekių ir paslaugų naudojimas
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Spausdiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilg.mater.turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Pašalpos
Iš viso:
Stipendijos
Iš viso:
Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas
ir įsigijimas
Iš viso:

264

Gauti ir panaudoti asignavimai
Ekonominės
klasifikacijos 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.
kodas
2.1-2.8

4 385,8 4 460,9

4 643,6

5 029,1 5 367,3

2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1
2.8.1.1.1.2
2.2-2.7
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.30
2.7.1.1.1.1
x
2.8.1.1.1.1
x

3 348,3 3 400,6
1 037,5 1 053,5
6,8
856,3
841,7
28,6
27,4
38,6
42,5
8,8
13,9
138,4
75,5
39,8
19,2
45,4
93,0
0,3
1,2
318,6
411,7
226,3
151,6
11,5
5,7
5 242,1 5 302,6
262,7
224,7
5 504,8 5 527,3

3 539,7
1 096,8
7,1
1 028,3
29,0
39,3
13,9
69,3
25,0
203,9
1,2
446,2
193,9
6,6
5 671,9
214,9
5 886,8

3 833,7
1 187,7
7,7
1 102,1
26,3
41,7
23,4
108,1
30,2
129,3
2,4
512,9
219,6
8,2
6 131,2
225,6
6 356,8

3.1.1

133,2
5 886,8

6 356,8 6 889,1

5 638,0

4 091,6
1 267,6
8,1
1 113,8
23,7
37,7
26,1
192,4
27,4
185,0
0,6
380,6
232,1
8,2
6 481,1
248,7
6 729,8
159,3

5 527,3
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VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis
2011–2015 m. m. (Tūkst. Eur.)
Pajamos pagal veiklos rūšis

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

2015 m.

Pajamos iš paslaugų suteikimo

1 098,4

1 169,2

1 336,9

1 295,0

1 213,9

Pajamos už mokslą

722,7

760,7

802,9

777,2

581,8

74,5

71,2

71,2

61,6

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

18,2

18,6

18,2

18,5

16,5

Pajamos už maitinimą valgykloje

80,7

96,5

109,0

109,6

106,4

Pajamos už gyvenimą bendrabutyje

60,6

79,2

86,9

89,5

85,0

Pajamos už svečių apgyvendinimą viešbutyje

14,0

19,2

19,8

19,9

12,2

Pajamos iš Nidos meno kolonijos teikiamų
paslaugų

55,2

57,3

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

54,6

62,0

26,4

28,0

0,0

6,8

11,6

13,9

3,3

27,7

16,0

44,6

9,2

13,6

12,4

133,1

59,9

102,8

91,7

191,8

Pajamos iš Spaudos centro paslaugų
Kitos pajamos

67,7
21,5

Pajamos iš atsargų pardavimo

130,4

51,7

30,2

49,1

46,5

Pajamos iš Leidyklos už leidinių pardavimą

130,4

45,1

30,2

38,8

40,7

10,3

5,8

1 228,8

1 220,9

1 367,1

1 344,1

1 260,4

Pajamos už parduotas atsargas

6,6

Iš viso:
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Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies
praktikų bazės apgyvendinimas 2015 metais
Vytėnų g. 41, Pilies 1 km., Jurbarko rajonas

Data

Nakvynės užsakovai

Nakvojančių
skaičius

Nakvynių skaičius

Balandžio 25 d.

Menininkai

2

2

Gegužės 9 d.

Vairuotojas ir gidė

2

2

Gegužės 19 d.

M.Maziliauskas

3

3

Gegužės 29 – 31 d.

Dėstytojai

30

60

Birželio 5 – 7 d.

Studentai

8

16

Birželio 11 – 17 d.

Studentai

17

102

265

Birželio 19 – liepos 2 d.

Studentai

23

299

Birželio 13 d.

Studentai

7

7

Liepos 26 d. – rugpjūčio 7 d.

VDA projekto dalyviai 15

180

Rugpjūčio 1 d

Projekto dalyviai

3

3

Rugpjūčio 6 d.

Projekto dalyviai

3

3

Rugpjūčio 20 d.– rugsėjo 21

Studentai

16

512

Rugsėjo 21 – 27 d.

Studentai

25

150

Spalio 15 d.

Studentai

16

16

Spalio 16 – 18 d.

Studentai

19

38

Spalio 22 – 24 d.

Studentai

17

34

Lapkričio 4 – 8 d.

Studentai

15

60

Gruodžio 11 d.

Studentai, vairuotojas

4 +1

5

Iš viso : 226

Iš viso :1492

Viešbučio svečiai

Kaina

Suma

9 žm.

10 €

90 € įnešta į banką

Mokamos nakvynės
Liepos 18, 24 d.
Rugpjūčio 1 d.
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Darbuotojų ir studentų skatinimas ir rėmimas
2013–2015 metais

Eil.
Nr.

Skatinimo ir rėmimo pavadinimas

2013 m. (Lt)

2014 m. (Lt)

1

Materialinės pašalpos

7320; tame tarpe
iš katedrų lėšų:
3500

3560; tame tarpe
iš katedrų lėšų:
1500

2

Vienkartinis priedas jubiliejaus proga
po 320 Lt (2015 m. 100,00 €)

12 320

9880

3

Gėlės

940

990

275

4

Kalėdinė eglutė

2376

2620

744

5

Laidojimo pašalpos

13 200

19 736

6185

6

Vainikai

700

1170

166

Iš viso:

36 856

37 956

11 690

266

2015 m.
(Eur)
270
4050

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
METINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2015

Tiražas 200 egz.
Vilniaus dailės akademijos leidykla ir spaustuvė
Dominikonų g. 15, LT-01131 Vilnius

