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Mieli kolegos ir bičiuliai,

Kviečiu Jus į pažintį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu – viena didžiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų, lyderiaujančių 
technologijos mokslų srityje. Ekspertiškumas, inovacijos ir lyderystė yra mūsų DNR jau 60 metų – prieš tiek laiko universitetas 
atvėrė duris pirmiesiems dėstytojams ir studentams. Be jų indėlio šiandien sunkiai įsivaizduojame technologinę ir ekonominę 
regiono raidą, modernios Lietuvos kūrimą. 

Šiandien savo žvilgsnį taip pat kreipiame į ateitį ir turime aiškią misiją – ugdyti pilietiškai atsakingas, kūrybingas, mokslui ir nau-
josioms technologijoms imlias asmenybes. VGTU žmogus – tai ne siauros srities specialistas, o tvarios ateities kūrėjas. Ateities, 
kurioje dera naujausi moksliniai išradimai ir pagarba aplinkai, kurioje technologijos tarnauja pažangai – visuomenės, šalies, 
regiono.

Atverkite mūsų universiteto duris ir susipažinkite su esamais ir būsimais tvarios ateities kūrėjais bei ekspertais.

Alfonsas Daniūnas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius 
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   Tarptautinis pripažinimas:
 ▪ Patenka tarp 50 geriausių regiono univer-

sitetų ir yra Lietuvos techninių universitetų 
lyderis tarptautiniame „QS University Ran-
kings: Emerging Europe and Central Asia“ 
universitetų reitinge

 ▪ Geriausias universitetas Baltijos šalyse ar-
chitektūros (51–100 vieta) bei civilinės in-
žinerijos ir statinių konstrukcijų (101–150 
vieta) kryptyse tarptautiniame universitetų 
reitinge „QS World University Rankings by 
Subject“

 ▪ Pasauliniame „U-Multirank“ reitinge VGTU 
vienintelis iš 14 Lietuvos aukštųjų mokyklų 
įvertintas dešimčia aukščiausių balų. Tokį 
gerą rezultatą pasiekė tik 8 procentai visų 
pasaulio universitetų

Universiteto misija – 
ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, 
konkurencingą, mokslui ir naujausioms 
technologijoms bei kultūros vertybėms 
imlią asmenybę, skatinti mokslo pažan-
gą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti 
vertę, užtikrinančią Lietuvos ir regiono 
plėtrą globaliame pasaulyje.

Universiteto vizija – 
prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, 
kurios mokslo ir studijų lygis atitinka 
geriausių Europos technikos universite-
tų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio 
mokslininkams bei studentams, geba 
atsakyti į aplinkos iššūkius ir turi didelę 
socialinę svarbą šalies pažangai.

Daugiau nei 500 universitetų 
partnerių visame pasaulyje

Daugiau nei 400 verslo 
partnerių visoje Lietuvoje

   Studijų sritys: 
 ▪ technologijos mokslai

 ▪ fiziniai mokslai

 ▪ socialiniai mokslai

 ▪ humanitariniai mokslai 

 ▪ menai

Technologijos mokslų lyderis Lietuvoje

Daugiau nei 100 studijų programų

10 fakultetų

10 500 studentų

Įdiegta ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistema

14 mokslo institutų, 3 mokslo centrai, 33 tyrimų laboratorijos

Daugiau nei 75 000 absolventų

KAS MES ESAME. SKAIČIAI IR FAKTAI
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STUDIJOS VGTU: ŽINIOS PAŽANGAI

Dėmesys ateities technologijoms ir tarpdisciplininės 
žinios kuria unikalią universiteto inovacijų ekosiste-
mą, į kurią įsitraukia ir studentai. Studijų metu teorija 
derinama su praktinėmis užduotimis laboratorijose, 
o įsisavintos žinios atskleidžiamos baigiamuosiuose 
darbuose, kuriuose tyrinėjamos ir sprendžiamos rea- 
lios problemos. Daugelis studentų savo darbuose de-
monstruoja ne tik puikius gebėjimus, bet ir inovatyvų 
mąstymą.

Dalius Kazakevičius Vytenis Krūminis
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Štai Elektronikos fakulteto absolventų Vy-
tenio Krūminio ir Daliaus Kazakevičiaus 
sukurta nuotoliniu būdu valdoma roboti-
nė ranka gali pakeisti žmogų pavojinguo-
se darbuose ar automatizuotoje gamy-
boje. Svarbu ir tai, kad studentų sukurti 
unikalūs optiniai jutikliai yra daugiau nei 
10 kartų pigesni už įprastus varžinius 
jutiklius.
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Edita Verbickaitė, Mechanikos fakulteto studentė, 
savo baigiamajam darbui sukūrė analogų Lietuvoje 
neturinčią technologiją, leidžiančią ortopedinius 
įdėklus ir įtvarus spausdinti 3D spausdintuvu – taip 
sutrumpėja gamybos laikas, sumažėja sąnaudos, o 
gaminius galima geriau ir greičiau pritaikyti pacientų 
poreikiams.

Šiuolaikines technologijas, siekdamas padėti integruo-
ti kurčiuosius į visuomenę, pasitelkė ir Elektronikos 
fakulteto Kompiuterių inžinerijos katedros studentas 
Dariušas Laketčenko. Jo pasiūlytas sprendimas – iš-
manioji gestų atpažinimo pirštinė, kuri gestus paverčia 
žodžiais ir garsais bei perduoda į išmanųjį telefoną. 
Taip specifinių žinių reikalavusi ženklų kalba pateikia-
ma daugeliui suprantama forma.

Šie projektai yra tik keli studentų darbų pavyzdžiai, 
tačiau jie atspindi universiteto siekį ugdyti ekspertus, 
kuriančius darnią gyvenamąją aplinką ir technologi-
nes inovacijas, būtinas tvariai visuomenės ir regiono 
plėtrai užtikrinti. 

Kūrybiškas analitinis mąstymas skatinamas taikant 
šiuolaikinius mokymo metodus ir į studijų procesą 
įtraukiant verslo atstovus, kurie skaito studentams 
paskaitas ar veda seminarus, dalijasi iššūkiais, ku-
riuos studentai bando įveikti savo darbuose, taip pat 
suteikia galimybę išbandyti pasiūlytas idėjas praktikos 
įmonėse metu. Kurti inovacijas skatina ir moderni 
universiteto infrastruktūra: biblioteka, laboratorijos, 
mokslo centrai. Neseniai duris atvėręs „LinkMenų 
fabrikas“ spėjo pagarsėti kaip moderni eksperimentų 
ir inovacijų kūrimo erdvė, kurioje studentai turi visas 
galimybes mokytis praktiškai – brandinant ir įgyvendi-
nant savo idėjas dirbdami su centre esančia modernia 
įranga.

Studijų metu suformuota nuostata pasitelkti žinias ir 
ekspertiškumą pažangai niekur nedingsta ir užvėrus 
universiteto duris – ji transformuojasi į absolventų ku-
riamus naujus produktus ir paslaugas, technologines 
inovacijas ir į daugelį kitų veiksnių, darančių teigiamus 
pokyčius žmogaus, šalies ir regiono raidoje. Edita Verbickaitė
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STUDIJOS VGTU: skaičiai ir faktai

Fundamentinių
mokslų

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FAKULTETUS

10 500 studentų

STUDIJOS VGTU: skaičiai ir faktai

STUDIJŲ PAKOPOS:
▪ bakalauro 
▪ magistrantūros 
▪ vientisosios
▪ doktorantūros 

STUDIJŲ FORMOS: 
▪ nuolatinės
▪ ištęstinės (nuotolinės)

VGTU gali pasigirti ilgomis tarpdisciplinių studijų tradicijomis. 
Pusė studijų programų– tarpkryptinės

Architektūros

5,21 %

Elektronikos

8,78 % 13,44 %

Kūrybinių
industrijų

7,06 %

Mechanikos

9,54 %

Statybos

13,05 %

Transporto
inžinerijos

13,70 %

Verslo
vadybos

14,30 %

A. Gustaičio
aviacijos institutas

3,90 %

Aplinkos
inžinerijos

11,03 %

Daugiau nei 100 studijų programų
Technologijos mokslų 69 %

Socialinių mokslų 19 %

Fizinių mokslų 9 % 
Humanitarinių mokslų ir Menų 3 %

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ PAKOPAS

Bakalauro

Magistrantūros

Vientisosios 

Doktorantūros 

STUDIJOS VGTU: skaičiai ir faktai 

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ SRITIS

Technologijos mokslų   

Socialinių mokslų  

Fizinių mokslų  

Humanitarinių mokslų ir Menų
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Studijų programos

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Technologijos mokslai VGTU neabejotinai pirmauja – šios srities programos sudaro net 58 proc. visų universitete siūlomų programų. VGTU turi stiprią ir puikiai vertinamą
inžinerinių studijų tradiciją. Čia ugdomi ekspertai, galintys pasiūlyti sprendimus, kaip kovoti su oro tarša, modernizuoti pastatus, planuoti transporto sistemas ir prisidėti prie
modernios urbanistinės visuomenės tvarios plėtros.

Aeronautikos inžinerija
Aviacijos mechanikos inžinerija (B, M)
Avionika (B)
Orlaivių pilotavimas (V)
Skrydžių valdymas (V)

Bendroji inžinerija
Aplinkos apsaugos inžinerija (B)
Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba (M)
Aplinkos inžinerija (M)
Biomechanika (B, M)
Gaisrinė sauga (B)
Geodezija (B)
Geodezija ir kartografija (M)
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje (J) 
Renginių inžinerija (B)
Saugos inžinerija (M)
Saugos sistemų inžinerija (B)

Biotechnologijos
Bioinžinerija (B, M)
Nanobiotechnologija (M)

Elektronikos ir elektros inžinerija
Automatika (B, M)
Daiktų interneto inžinerija (B)
Elektros energetikos inžinerija (B)
Elektronikos inžinerija (B, M)
Elektros energetikos sistemų inžinerija (M)
Kompiuterių inžinerija (B, M)
Multimedijos inžinerija (B)
Telekomunikacijų inžinerija (B, M)

Energetikos inžinerija
Energijos inžinerija ir planavimas (M)
Pastatų energetika (B)
Šilumos inžinerija (M)

Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas (B)
Mechatronika (J) 
Mechatronika ir robotika (B)
Mechatroninės sistemos (M)
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija (M)
Pramonės gaminių dizainas (B)
Pramonės inžinerija (M)
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba (M)
Spaudos inžinerija (B, M)

Informatikos inžinerija
Informacijos ir informacinių technologijų sauga (M)
Informacinės elektroninės sistemos (M)
Informacinės technologijos (M)
Informacinių sistemų inžinerija (B)
Informacinių sistemų programų inžinerija (M)
Multimedija ir kompiuterinis dizainas (B)
Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos (M)

Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija (B, M)

Sausumos transporto inžinerija
Transporto saugaus eismo inžinerija (B)
Transporto inžinerija (B, M)

Statybos inžinerija
Architektūros inžinerija (B, M)
Civilinė inžinerija (M)
Geotechnika (M)
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija (J)
Kelių eismo saugumo inžinerija (M)
Kelių ir geležinkelių inžinerija (B)
Miestų inžinerija (B)
Miestų planavimas ir inžinerija (M)
Statinių konstrukcijos (M)
Statybos inžinerija (B, M)
Statinio informacinis modeliavimas (M)
Vandens ūkio inžinerija (M)

Statybų technologijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai (M)
Statybos technologijos ir valdymas (B, M)

Technologijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija (M)

Sutartiniai žymėjimai: bakalauro studijos – B, magistrantūros studijos – M, jungtinė magistrantūros studijų programa – J, vientisosios studijos – V.
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FIZINIAI MOKSLAI
Fiziniai mokslai yra plačiai integruoti į daugelį VGTU
studijų programų, ypač inžinerines specializacijas, kur
fundamentiniai mokslai yra svarbi mokymosi dalis. Fi-
zinių mokslų specialistai yra ypač vertinami ekspertai
įgyvendinant tarpdisciplininius projektus.

Informacijos sistemos
Informacinės sistemos (B)

Informatika
Informacinių technologijų paslaugų valdymas (B)
Informacinių technologijų valdymas (M)
Inžinerinė informatika (B)

Matematika
Moderniųjų technologijų matematika (B)
Technomatematika (B, M)

Programų sistemos
Programų inžinerija (B)

Statistika
Taikomoji statistika (M)
Taikomoji statistika ir ekonometrija (B)

SOCIALINIAI MOKSLAI
VGTU socialiniai ir technologiniai mokslai yra glaudžiai
tarpusavyje susiję – būsimieji verslo atstovai mokosi
suprasti industrines technologijas, o inžinieriai gauna
vadybos pagrindus. Tokie kelių sričių kompetencijas ir
tarpdisciplinines žinias turintys specialistai yra ypač
paklausūs darbo rinkoje.

Ekonomika
Ekonomikos inžinerija (B, M)

Finansai
Finansų inžinerija (B, M)

Komunikacija
Kūrybinės industrijos (B)
Kūrybos visuomenės komunikacija (M)
Pramogų industrijos (B)

Vadyba
Darnus nekilnojamojo turto valdymas (J) 
Inžinerinė ekonomika ir vadyba (M)
Organizacijų valdymas (B)
Nekilnojamojo turto vadyba (B, J) 
Nekilnojamojo turto valdymas (M)
Statinių ir jų aplinkos darni plėtra (J) 

Verslas
Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba (B, M)
Verslo analitika (B)
Verslo logistika (B)
Verslo vadyba (B, M)

HUMANITARINIAI MOKSLAI IR MENAI
Tarp kitų mokslo sričių svarbus vaidmuo universitete 
tenka ir humanitariniams mokslams bei menams.
Šalies ir regiono mastu ypač reikšmingos yra VGTU
architektūros studijos, suformavusios stipriausią ir
ryškiausią Lietuvos architektūros tradiciją. Šių studijų
absolventai sudaro šalies architektūros elitą, daugelis
jų darbų yra sulaukę tarptautinio įvertinimo.

Menotyra
Architektūros istorija ir teorija (M)

Architektūra
Architektūra (B, M)



TARPTAUTIŠKUMAS: 
ATVIRA ERDVĖ KEISTIS ŽINIOMIS IR IDĖJOMIS 

Airija

Austrija

Belgija

Bulgarija

Čekija

Danija

Estija

Graikija

Ispanija Italija

Jungtinė Karalystė

Kipras

Latvija
Lietuva

Lenkija

Liuksemburgas

Nyderlandai

Norvegija

Portugalija

Prancūzija Rumunija

Slovakija

Suomija

Švedija

Šveicarija

Turkija

Vengrija

Vokietija

Slovėnija
Kroatija

Ukraina
Kazachstanas

Japonija

TaivanasIndija

Gruzija

Kinija

Rusija

Baltarusija

Azerbaidžanas

Pietų Korėja

Malaizija

JAV

Čilė

Brazilija

Tailandas

Serbija

Kambodža

Jordanija
Izraelis

Indonezija

Egiptas

Kolumbija

Salvadoras

Marokas

Malta
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TARPTAUTIŠKUMAS: 
ATVIRA ERDVĖ KEISTIS ŽINIOMIS IR IDĖJOMIS Studijos ir mokslas jau seniai 

peržengė universitetų ir vals-
tybių sienas. Tyrimų projektai, 
mainų ir partnerystės progra-
mos sujungė universitetus, 
mokslininkus ir studentus į 
pasaulinį tinklą, kurio aktyvus 
dalyvis yra ir VGTU. 

Julius Meškauskas (AGAI) 
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Ugdydami tvarios ateities ekspertus, turime užtikrinti 
solidų žinių pagrindą, supažindinti su šalies ir regiono 
specifika bei atverti platesnes perspektyvas – suteik-
ti galimybę dalytis savo patirtimi ir mokytis iš kitų, 
suprasti pasaulinį kontekstą ir būti globalios pažangos 
dalis. Atvirumas ir platus mąstymas šiandien reika-
lingas visose modernios visuomenės srityse: moksle, 
versle, ekonomikoje ir kultūroje. Todėl VGTU skatina 
studentus ir akademinius darbuotojus aktyviai naudo-
tis universiteto tarptautinėmis galimybėmis – įsitrau-
kę į jas, keičiamės patys ir keičiame mus supančią 
aplinką. 

Universiteto partnerysčių tinklas yra nusidriekęs per 
penkis žemynus – Europą, Aziją, Afriką, Šiaurės ir 
Pietų Ameriką – ir jungia daugiau nei 500 aukštųjų 
mokyklų. Rinkdamiesi universitetus bendradarbiavi-
mui, siekiame abipusiškai naudingos partnerystės ir 
aukštos studijų kokybės – tarp VGTU partnerių yra 53 
universitetai, patekę į QS TOP 500. VGTU strateginės 
partnerysčių kryptys siejasi su nacionaliniais aukštojo 
mokslo tarptautiškumo skatinimo programos geografi-
niais prioritetais. 

Kiekvienais metais universitetas tampa vis labiau 
tarptautiškas – daugėja ir užsienio dėstytojų, skai-
tančių paskaitas ar vedančių kūrybines dirbtuves, 
ir studentų, atvykusių trumpalaikiams mainams ar 
siekiančių laipsnio. Pastarųjų skaičius per paskuti-
niuosius metus išaugo net 5 kartus. Tai aukštos VGTU 
studijų kokybės patvirtinimas, taip pat nuoseklios 
nuotolinių ir anglų kalba dėstomų programų plėtros 
rezultatas. Svarbiu tarptautiniu įvertinimu tapo ir 
teisė 2014 m. pabaigoje surengti Erasmus studentų 
tinklo (angl. Erasmus Student Network, ESN) atstovų 
konferenciją. VGTU buvo įkurta ir pirmoji Lietuvoje ESN 
grupė, kurioje dirba apie 100 mentorių savanorių, pa-
dedančių užsienio studentams įsitraukti į akademinės 
bendruomenės gyvenimą ir pamilti Lietuvą. 

Kamila Tlegenova
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Užsienio studentai VGTU
9,5 proc. visų VGTU 
studentų sudaro 
užsienio studentai 
(mainų ir laipsnio 
siekiantys)

Daugiausia laipsnio 
siekiančių studentų 
atvyksta iš Ispanijos, 
Indijos, Turkijos,  
Lenkijos, Ukrainos

Daugiausia mainų 
studentų atvyksta iš 
Vokietijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, Pietų Korėjos, 
Taivano

VGTU pirmauja Lietuvoje pagal studentų, 
išvykusių mokytis į užsienį pagal 
„Erasmus+“ mainų programą, dalį nuo visų 
studentų skaičiaus – tai patvirtina geras 
studijų užsienyje galimybes

Kas septintas 
Lietuvos studentas, 
išvykęs atlikti 
praktiką ar 
studijuoti užsienyje, 
yra VGTU studentas

Populiariausios 
mainų šalys tarp 
VGTU studentų: 
Čekija, Ispanija, 
Italija, Portugalija, 
Vokietija

30 programų dėstoma anglų kalba, jose kartu studijuoja tiek 
Lietuvos, tiek užsienio studentai

VGTU studentų mainai
Per visą studijų laikotarpį beveik kas penktas VGTU studen-
tas išvyksta studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje semestrui 
ar ilgesniam laikui

Partnerystės
Universitetai partneriai 

56 šalyse: Europoje, 

Azijoje, Šiaurės ir Pietų 

Amerikoje, Afrikoje

Daugiau nei 

500 
6 jungtinės magistrantūros studijų programos su užsienio universitetais, tarp jų 
su Braunšveigo technikos universitetu, kuris yra vienas stipriausių Vokietijos 
mechanikos inžinerijos mokslo centrų, Rusijos Lomonosovo valstybiniu 
universitetu, priklausančiu geriausių pasaulio universitetų 100-ui. Glaudūs 
ryšiai palaikomi ir su Baltijos šalių universitetais, pavyzdžiui, su Rygos technikos 
universitetu vykdomos dvi jungtinio laipsnio programos ir viena dvigubo laipsnio 
programa.

universitetų partnerių

Mainų programų studentai

VGTU laipsnio siekiantys užsienio studentai

STUDENTAI, ATVYKĘ PAGAL MAINŲ PROGRAMAS 2010–2015 M.

2015 m.

505495

2013 m.

527 284

2012 m.
411 154

2011 m.

396 113

2014 m.

464 354

2010 m.

288 67
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INOVACIJŲ KRYPTIS – TVARI ATEITIS

14
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VGTU yra vienas didžiausių ir svarbiausių techni-
kos mokslo centrų ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
Centrinės ir Rytų Europos regione. Čia kuriamos 
inovacijos, kurios sėkmingai pritaikomos pra-
monėje ir gamyboje, čia ieškoma sprendimų, 
padėsiančių įmonėms efektyviau konkuruoti, čia 
gimsta idėjos, kuriančios geresnę gyvenamąją 
aplinką. VGTU svarbus ne tik kaip mokslo cent- 
ras, bet ir kaip ekonomikos augimo, pokyčių 
katalizatorius. Daugelis prie šalies inžinerijos, 
pramonės, ekonomikos pažangos prisidėjusių 
inovacijų buvo kuriamos, išbandomos ir įgyven-
dinamos universiteto mokslininkų. Šiandien, 
turėdamas modernias laboratorijas, pripažintus 
profesorius ir ambicingą jaunųjų mokslininkų 
kartą, VGTU tapo vertinamu tarptautinių moksli-
nių tyrimų partneriu. 

15
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VGTU mokslo misija – vykdyti tarptautinio lygio moksli-
nius tyrimus, pritraukti pripažintus mokslininkus, kurti 
moksliniais tyrimais grindžiamas inovacijas visuome-
nei ir verslui, tapti Baltijos šalių universitetų lyderiu 
darniosios statybos, transporto, darniosios aplinkos, 
informacinių technologijų ir komunikacijų mokslo 
srityse.

Universiteto prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys 
buvo suformuluotos siekiant koncentruoti mokslinį po-
tencialą ir efektyviai įsilieti į Europos mokslinių tyrimų 
erdvę. Jos jungia skirtingų mokslo krypčių mokslinin-
kus tarpkryptiniams ir tarpdalykiniams tyrimams.

16

VGTU Biomechanikos katedros vedėjas doc. dr. Julius Griškevičius: 
„Medicina individualizuojama, prie jos prisideda vis daugiau įvairių 
sričių inžinierių“



PRIORITETINĖS TYRIMŲ KRYPTYS:
Darnioji statyba
Aplinkos ir energijos technologijos
Darnusis transportas
Mechatronika
Informacinės ir komunikacijos technologijos
Technologijų vadyba ir ekonomika
Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai

Daugiau kaip 30 mokslo konferencijų kasmet

VGTU mokslininkų darbai vertinami ir matomi akademiniame pasau-
lyje – 2015 m. 22 (2014 m. – 17) VGTU mokslininkų H indeksas 
buvo 10 ir daugiau

Straipsniai užsienio mokslo žurnaluose, referuojamuose 
Thompson Reuters Web of Science duomenų bazėse

2015 m. VGTU turėjo 65 mokslo paslaugų ir darbų sutartis su TOP 500 Lietuvos įmonių

Užsakomųjų darbų skaičius 2010–2015 m.

2013201220112010
Paduota patentinių paraiškų LR valstybiniam patentų biurui (VPB)

Paduota patentinių paraiškų Europos patentų tarnybai (EPO)

Paduota tarptautinių paraiškų Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (WIPO)

Paduota paraiškų kitų šalių patentų tarnyboms

Gauta Lietuvos patentų

Galiojančių patentų skaičius (2015 m. gruodžio 31 d.)

11 13 9 7

2 1

1

5 7 11 12

15 20 26 34

2014
9

2

2

8

38

Patentavimo dinamika

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

MOKSLAS IR INOVACIJOS: skaičiai ir faktai 

2015
11

2

9

32

75
2011 m.

2013 m.
105

2012 m.
77

2010 m.
56

2015 m.
150

2014 m.
121

Šiuo metu VGTU yra leidžiama 
19 lietuviškų ir angliškų 
mokslinių žurnalų, iš kurių 12 
žurnalų leidžiami kartu su 
leidykla „Taylor & Francis“
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APLINKOS IR ENERGIJOS TECHNOLOGIJOS
Šios srities tyrimai plėtojami 4 tyrimų institutuose, 
2 centruose ir laboratorijose, leidžiami 5 mokslo žur-
nalai. Mokslininkai dalyvauja europiniuose ir regiono 
teritorinės plėtros ir sanglaudos, energijos efektyvumo 
gerinimo projektuose, su kolegomis tiria klimato poky-
čių įtaką kultūros paveldui. VGTU Pastatų energetikos 
katedros tyrėjai kartu su kitais Lietuvos mokslininkais, 
verslininkais ir viešojo sektoriaus atstovais dalyvavo 
rengiant Lietuvos energetikos ir tvarios aplinkos stra-
tegiją. Dalyvaudami Nacionalinėje mokslo programoje 
„Ateities energetika“, universiteto mokslininkai įvykdė 
projektą „Pastato ir atsinaujinančios energijos tvaru-
mo modelis (PATEnMod)“, kurio tikslas – mažaener- 
gių pastatų statybos ir modernizavimo sprendinių 
paieška.

DARNIOJI STATYBA
Darnioji statyba yra viena svarbiausių universiteto 
mokslo sričių. Tyrimai atliekami 7 institutuose, 2 cent- 
ruose ir laboratorijose, leidžiami 3 mokslo žurnalai. 
Universiteto mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose 
projektuose, kuriais skatinama ekologiškų miestų 
ir Europos žaliųjų pastatų plėtra, kuriama Lietuvos 
statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijų tobulinimo 
sistema ir pan. Universitete gimusios inovacijos plačiai 
pritaikomos statybų sektoriuje – šiuo metu testuoja-
ma ir tobulinama VGTU Statybos fakulteto mokslininkų 
sukurta ir patentuota technologija, kuri gali sumažinti 
betono sąnaudas iki 40 proc. 

Temos

 ▪ Pažangios statybinės medžiagos, statinių konstruk-
cijos ir technologijos

 ▪ Energiją tausojančios termoizoliacinės medžiagos ir 
konstrukcijos

 ▪ Architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio architektū-
ra, teritorijų planavimas

 ▪ Tvarus statinių gyvavimo ciklas

Temos

 ▪ Efektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos 
bei technologijos

 ▪ Aplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technolo-
gijos

 ▪ Pastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, 
sistemos ir procesai

 ▪ Saugi antropogeninė aplinka

Tyrimai

 ▪ Eksperimentiniai ir teoriniai aplinkos sistemų tyri-
mai

 ▪ Aplinkosauginės technologijos

 ▪ Teritorijų planavimo tyrimai

 ▪ Architektūros ir urbanistikos tyrimai, paveldo ap-
sauga

 ▪ Triukšmo, elektromagnetinės, jonizuojančios spin-
duliuotės tyrimai

Tyrimai

 ▪ Statybinių medžiagų savybės, technologijos ir pa-
naudojimo būdai

 ▪ Modernios statybinės konstrukcijos ir jų projektavi-
mas

 ▪ Inovatyvių statybinių medžiagų kūrimas

 ▪ Naujų technologijų taikymas statyboje

 ▪ Pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo būdų, 
sistemų ir procesų tyrimai
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DARNUSIS TRANSPORTAS
VGTU mokslininkai kartu su Europos tyrėjais prisideda 
prie transporto politikos ir tyrimų krypčių formavimo, 
dalyvaudami Europos ir Azijos geležinkelių mokslinių 
tyrimų kompetencijos tinkle, aviacijos triukšmo tyrimų 
tinkle, rengdami e. jūrų transporto strategijos gaires 
ir kurdami gerosios praktikos erdvę krovininiam trans-
portui. Trijuose tyrimų institutuose ir kompetencijų 
centre ieškoma inovatyvių sprendimų tvariai aplinkai 
puoselėti: čia sukurti besikeičiančioms klimato sąly-
goms ir ypatingam apkrovos poveikiui atsparūs asfalto 
mišiniai, degalų sąnaudas mažinančios technologijos, 
atlikta Vilniaus viešojo transporto pertvarkos analizė 
ir parengiamieji tramvajaus įdiegimo darbai. Darniojo 
transporto temos nagrinėjamos 4 VGTU leidžiamuose 
mokslo žurnaluose. 

Temos

 ▪ Energiją ir aplinką tausojančios transporto priemo-
nės

 ▪ Transporto sistemų ir eismo modeliavimas, optimi-
zavimas, sauga ir valdymas

 ▪ Transporto ir logistikos technologijos, transporto 
rūšių sąveika

 ▪ Naujos judėjimo technologijos, intelektinės trans-
porto sistemos

Tyrimai

 ▪ Bepiločių orlaivių civilinis panaudojimas

 ▪ Palydovinės navigacijos tyrimai ir taikymas

 ▪ Naujos transporto kuro rūšys

 ▪ Transporto ir logistikos sistemų modeliavimas

 ▪ Transporto rūšių sąveika

 ▪ Intelektinės transporto ir logistikos sistemos
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MECHATRONIKA
Mechatronikos tyrimai vykdomi 3 tyrimų institutuose ir 
3 laboratorijose. Neseniai VGTU Mechanikos fakulte-
te atidarytas naujas Techninės kūrybos ir inovacijų 
centras, atviras visiems universiteto studentams ir 
darbuotojams, turintiems inžinerijos projektų plėtoji-
mo, prototipų kūrimo ir gamybos idėjų. Jau yra skirtas 
finansavimas įvairiems unikaliems projektams, pavyz-
džiui, biosignalais valdomo rankos protezo gamybai, 
3D atspausdintos ortopedinės avalynės ir jos kompo-
nentų gamybai, roboto, važiuojančio vertikaliai stulpu, 
kūrimui ir kitiems inovatyviems sprendimams. 

INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS
VGTU geodezijos srities mokslininkai atlieka Lietuvos 
Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos 
GPS stočių tinklo techninės įrangos komponentų tikrini-
mo ir kalibravimo darbus. Įdiegtos technologijos atveria 
naujas galimybes nustatant tikslią padėtį įvairiose ūkio 
srityse: geodezijos, žemėtvarkos, nekilnojamojo turto 
kadastro, kartografijos, transporto, vandens, oro naviga-
cijos ir kt. IT srities mokslininkai aktyviai bendradarbiau-
ja su verslu: pasirašyta strateginio bendradarbiavimo 
sutartis su „Bentley Systems“, IBM pagamino VGTU 
elektronikos inžinierių sukurtą išmanųjį elektronikos 
lustą. Tyrimai vykdomi ir inovacijos kuriamos 2 tyrimų 
institutuose ir 5 laboratorijose.

Temos

 ▪ Informacinės technologijos, ontologinės ir telema-
tikos sistemos

 ▪ Išmaniosios komunikacijų technologijos

 ▪ Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos

 ▪ Geoinformacinių sistemų technologijos ir jų taiky-
mas

Temos

 ▪ Išmaniosios įterptinės sistemos

 ▪ Mechaniniai ir mechatroniniai įtaisai ir procesai

 ▪ Pažangios konstrukcinės ir daugiafunkcės medžia-
gos, nanodariniai

 ▪ Biomechatroninės sistemos

 ▪ Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos

Tyrimai

 ▪ Intelektualiųjų technologijų taikymas mechatroni-
nėse sistemose 

 ▪ Mechatroninės ir įterptinės sistemos bei įtaisai

 ▪ Biomechatronika

 ▪ Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, 
optimizavimas ir tobulinimas

Tyrimai

 ▪ Informacinės ir komunikacinės technologijos ir sis-
temos

 ▪ Signalų ir vaizdų skaitmeninio apdorojimo, atpažini-
mo bei valdymo elektroninės sistemos

 ▪ Geodezijos, kartografijos technologijų ir fizikinių dy-
džių matavimo metodų, priemonių tyrimas, kūrimas

 ▪ Objektų 3D modeliai
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TECHNOLOGIJŲ VADYBA IR EKONOMIKA
Technologijų vadyba ir ekonomika papildo techninius tyrimus, jos aktualijoms 
leidžiami 5 mokslo žurnalai. VGTU mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptauti-
niuose projektuose, tyrinėja kvalifikacijos, inovacijų ir kooperacijos aplinką 
smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms Baltijos jūros regione, parengė verslo 
ir viešojo sektoriaus veiklų ir ekonominio veiksmingumo vertinimo metodi-
ką, atliko šalies ekonominio aktyvumo ir integracijos į ES bei tvarios plėtros 
galimybių ir pasekmių modeliavimą. Universiteto mokslininkams priklauso 
ir miestų konkurencingumo vertinimo modelis, sukurtas remiantis darnios 
plėtros principais, taip pat kompiuterinė uždavinių sprendimo programa, tai-
koma realiam investicijų valdymui globaliose finansų rinkose, rengiant šalies 
ir sudėtingų sistemų tvarios plėtros projektus, nagrinėjant sudėtingas verslo 
rizikos valdymo problemas, vykdant komercinius užsakymus. 
 

Temos
 ▪ Socioekonominių sistemų universalaus tvarumo tyrimai

 ▪ Aukštos pridėtinės vertės ekonomika

 ▪ Integruotos komunikacijos strategijos ir koncepcijos

 ▪ Kūrybinės industrijos, skaitmeninės visuomenės plėtra

 ▪ Inovacijų vadyba

Tyrimai

 ▪ Inovatyvaus, aukštos pridėtinės vertės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra

 ▪ Modernių technologijų ir inovacijų vertės kūrimo inžinerija

 ▪ Regionų tvaraus plėtojimo inžinerija

 ▪ Finansų inžinerijos paslaugų plėtojimas

 ▪ Technologinių inovacijų vadyba

 ▪ Kūrybinės komunikacijos, medijų kultūros tyrimai

 ▪ Kūrybinių industrijų priemonės komunikacijos efektyvumui skatinimui

 ▪ Verslumas kūrybinių industrijų įmonėse
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FUNDAMENTINIAI MEDŽIAGŲ IR PROCESŲ TYRIMAI
Tarp šios srities VGTU mokslininkų sukurtų inovaci-
jų – ugniai atsparus betonas su nanostruktūromis, 
taikomas energetiniuose įrenginiuose, ir specialus 
asfalto mišinys, sumažinantis transporto priemonių 
skleidžiamą triukšmą ir taip pagerinantis žmonių gyve-
nimo kokybę. Mokslininkai taip pat aktyviai darbuojasi 
biotechnologijų ir biofarmacijos sektoriuose, prisideda 
prie šių specialistų rengimo ir tobulinimo. Fundamenti-
nių medžiagų ir procesų tyrimams pritaikytos 3 univer-
siteto laboratorijos, leidžiami 2 mokslo žurnalai. 

Temos

 ▪ Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų mate-
matiniai modeliai ir metodai

 ▪ Biokatalitinių procesų modeliavimas

 ▪ Energijos šaltinių medžiagos ir technologijos

Tyrimai
 ▪ Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai

 ▪ Matematiniai modeliai ir metodai

 ▪ Skaičiuojamosios mechanikos metodų vystymas ir 
taikymas

 ▪ Pažangios daugiafunkcės medžiagos, nanomedžia-
gos
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Lyderystę suprantame, kai ji yra įprasminama veik- 
loje: kai pramonėje sėkmingai diegiamos mūsų 
mokslininkų inovacijos, kai studentai savo žiniomis 
ir energija suteikia naują pagreitį verslui, kai alum-
nai savo laimėjimais dalijasi su kitais. 

VGTU siekia užmegzti ir puoselėti prasmingus ry-
šius su verslu ir alumnais, tapti jų sėkmės istorijos 
bendrakūrėjais. Absolvento sėkmė yra ir univer-
siteto sėkmė, indėlis į ekonomikos ir visuomenės 
progresą. Taip pat ir inovacijos – palikusios labo-
ratorijas, po kelerių tyrimų metų jos tampa naujais 
produktais ir technologijomis, suteikiančiomis 
verslui konkurencinį pranašumą ir galimybę kurti 
geresnę gyvenimo kokybę. Todėl į studijas universi-
tete žiūrime plačiau. Tai ne tik žinios, bet ir požiūrio 
formavimas. Savo studentus raginame ieškoti gali-
mybių, imtis iniciatyvos ir kūrybingai taikyti žinias. 

ĮPRASMINTA LYDERYSTĖ
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MOKSLAS VERSLUI 
Valstybės, verslo ir kitų socialinių partnerių užsakymu 
atliekami moksliniai tyrimai ir užsakomieji darbai yra 
bene ryškiausias universiteto indėlis į šalies gerovę. 
Esame išskirtiniai regiono mastu vykdomais statybinių 
medžiagų ir konstrukcijų, termoizoliacinių medžia-
gų, akustikos notifikuotais ir akredituotais tyrimais, 
transporto ir logistikos tyrimais, užsakomieji darbai 
atliekami ir daugelyje kitų pramonės bei verslo sričių. 
Net 40 proc. VGTU pajamų sudaro lėšos, gaunamos 
vykdant šiuos užsakymus. 

Didžiausius darbus užsakiusios Lietuvos verslo įmo-
nės – VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, AB „Pro-
blematika“, UAB „Darbasta“, UAB „Alna Business 
Solutions“, UAB „Viadukas“, UAB „Alna Software“, 
UAB „Kasandros grupė“, UAB „Kalvis“, UAB „Swetrak“.

Pastaraisiais metais stambiausi užsakomieji darbai 
vykdyti kelių tyrimo srityje. Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu 
atlikti įvairių automobilių kelių dangų eksperimentiniai 
tyrimai, apimantys paviršių atsparumą slydimui, triukš-
mą mažinančias dangas ir tvarias kelių priežiūros 
technologijas. 

AMBICINGA JAUNOJI KARTA 
Baigę universitetą VGTU absolventai su inovatyviomis 
ir kūrybiškomis idėjomis yra laukiami darbo rinko-
je. Pirmoji pažintis su verslo įmonėmis įvyksta dar 
studijuojant – per karjeros dienas, praktikas įmonėse, 
susitikimus su verslo lyderiais. Dažnai pokalbis karje-
ros dienų metu ar keli mėnesiai praktikos virsta darbo 
pasiūlymu ir sėkmingos karjeros pradžia. Profesinis 
studentų kelias gali prasidėti ir užsienyje – beveik 200 
VGTU studentų per metus atlieka praktikas įmonėse 
užsienyje.

VGTU absolventai – paklausūs ir vertinami specia-
listai, didžioji dauguma jų įsidarbina ir dirba pagal 
specialybę. Iš 70 tūkstančių universitetą baigusių 
studentų nemaža dalis sėkmingai siekia profesinių 
aukštumų ne tik Lietuvoje, bet ir  visame pasaulyje. 
Ypač vertinami Architektūros, Statybos ir Aplinkos 
inžinerijos fakultetų auklėtiniai. 

Nors įmonės pasirengusios pasiūlyti gerą finansinį 
atlygį ir stabilumą, vis daugiau studentų patys kuria 
savo inovatyvius verslus. Tinkamai pasirengti šiam 
žingsniui taip pat galima dar studijuojant. Universitete 
veikiantis Žinių ir technologijų perdavimo ir Verslumo 
centrai padeda studentų idėjas paversti inovacijo-
mis. Čia teikiamos konsultacijos verslo kūrimo, žinių 
perdavimo, intelektinės nuosavybės valdymo, mokslo 
rezultatų komercinimo klausimais. Studentams 
organizuojami susitikimai su mentoriais, kurie moko 
pagrindinių verslumo principų, pataria, kaip ieškoti 
finansinės paramos, plėsti žinomumą, rasti bendra-
minčių. 2015 metais verslumo skatinimo projekto 
INOVEKS metu VGTU studentai įkūrė 14 naujų įmonių. 
Ir jiems, ir kitiems, savo idėjomis nustebinti bei įkvėpti 
visuomenę pasirengusiems studentams, visada 
atviros universiteto laboratorijų durys. Naujas idėjas 
brandinti ar kurti prototipus studentai gali ir naujose 
kūrybinėse erdvėse – Techninės kūrybos ir inovacijų 
centre bei „LinkMenų fabrike“. 

LYDERYSTĖS TRADICIJŲ PERDAVIMAS
Vienas svarbiausių universiteto vaidmenų – būti 
vizionieriumi, savo misija uždegti kitus ir telkti aplink 
save partnerius, kurie padėtų kurti kūrybingą ir 
inovacijoms atvirą visuomenę. Šiandien partnerystės 
ryšiai VGTU sieja su daugeliu inovatyvių Lietuvos ir 
tarptautinių kompanijų, tokių kaip „Western Union“, 
IBM, „Small Planet Airlines“, VĮ „Lietuvos oro uostai“, 
Lietuvos paštas, „Eltel Networks“, Lietuvos geležinke-
liai, „CSC Baltic“, „Bentley Systems“. Verslo partneriai 
dalyvauja studijų programų komitetuose, įsteigia 
vardines stipendijas geriausiems studentams, teikia 
baigiamųjų darbų temas, siūlo praktikos vietas. 

Kitas lyderystės ir stiprios bendruomenės pavyzdys 
universitetui yra jo absolventai. Daugelis jų savo pro-
fesinėje veikloje liko ištikimi universiteto vertybėms: 
drąsiai kuria ir įgyvendina naujoves, nebijo imtis 
sudėtingų užduočių, yra aktyvūs piliečiai, inovato-
riai, mokslo ir kultūros mecenatai. VGTU absolventų 
rasime Vyriausybėje, ministerijose, mokslo ir tyrimų 
institutuose, jie vadovauja verslo įmonėms, yra įtakin-
gi nuomonės formuotojai ar tiesiog puikia vertinami 
specialistai. Susibūrę į klubą, absolventai dalijasi savo 
sėkme su studentais ir savo Alma Mater. Daugelis jų 
grįžta į VGTU kaip dėstytojai, mokslininkai ar univer-
siteto Tarybos nariai ir dalijasi savo žiniomis, ryšiais, 
ieškodami naujų talentų ir inovatyvių sprendimų. 
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VGTU: ANTRIEJI ATEITIES KŪRĖJŲ NAMAI 
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VGTU kiekvienam savo studentui suteikia 
galimybę ne tik įgyti žinių, bet ir ugdyti savo 
unikalius talentus. Intensyvus universiteto 
gyvenimas – atviros ir kūrybingos bendruome-
nės bruožas. Kiekvieną rugsėjį universitetas 
skelbia mokslo metų pradžią „Gedimino die-
nomis“. Studentų paradas Vilniaus gatvėse, 
koncertai, pramogų ir eksperimentų erdvės – 
taip universitetas prisistato ir pasveikina visus 
studentus, darbuotojus, alumnus ir vilniečius. 
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LAVINTI SIELĄ IR KŪNĄ
Energingi, veržlūs ir iniciatyvūs VGTU studentai turi 
daug talentų, kuriuos gali toliau ugdyti universite-
te. Čia veikia ne vienas meno kolektyvas: vaidinti, 
režisuoti, kurti kviečia teatro studija „Palėpė“, groti – 
VGTU orkestras, dainuoti galima akademiniame chore 
„Gabija“, šokti ir groti – tautinių šokių ansamblyje 
„Vingis“. Tai seniausias tradicijas turintys kolektyvai, 
atšventę 50 metų jubiliejų. 

VGTU sportininkai dalyvauja Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų, Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, 
tarptautinėse žaidynėse ir turnyruose.

Akademinis VGTU choras „Gabija“
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VGTU tautinių šokių ansamblis „Vingis“
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PO PASKAITŲ – KONSTRUOTI EIFELIO BOKŠTO IR 
STATYTI TILTŲ
Skirtingų specialybių studentai buriasi ir į klubus. 
VGTU veikia architektūros studentų, geodezininkų, 
kelininkų klubai, organizuojantys įvairias veiklas, ta-
čiau labai dažnai įvairius renginius inicijuoja ir atskirų 
specialybių studentai, subūrę aktyvius bendramin-
čius. Viena iš garsiausių iniciatyvų – makaronų tiltų 
čempionatas, kuriame studentų komandos rungiasi 
statydamos tiltus iš makaronų ir demonstruoja studijų 
metu įgytas žinias. 2015 m. šis renginys išaugo į Lietu-
vos čempionatą, kuriame dalyvavę moksleiviai galėjo 
susipažindinti su technologijos ir inžinerijos mokslais 
žaisdami. Paskutiniaisiais metais VGTU inžinierių iš 
spagečių pastatytas nė kilogramo nesveriantis tiltas 
atlaikė net 251 kilogramo apkrovą ir šalies rekordą pa-
gerino daugiau nei du kartus. Dar vienas pagarsėjęs 
VGTU projektas – 8,58 metrų aukščio Eifelio bokštas, 
kurį iš popieriaus ritinėlių pastatė jaunieji statybos in-
žinieriai, minint 125-ąjį bokšto jubiliejų. Statiniui buvo 
sunaudota beveik 2,5 tūkstančio varžtų ir 16 tūkstan-
čių panaudotų popieriaus lapų – tokiu būdu popierius 
buvo prikeltas antram gyvenimui, o studentai turėjo 
galimybę praktiškai įtvirtinti per paskaitas gautas 
žinias.

KŪRYBIŠKUMO FABRIKAS

Kai vis garsiau kalbama apie būtinybę auginti stu-
dentų kūrybiškumą, VGTU imasi konkrečių darbų. 
Universitetas kartu su partneriu iš Jungtinės Kara-
lystės, Edinburgo Neipiero universitetu, įkūrė unikalų 
Lietuvoje kūrybiškumo ir inovacijų centrą – „LinkMenų 
fabriką“. Čia įrengtos mechanikos, medžio, metalo ap-
dirbimo, dažymo, 3D spaudos, elektronikos, transpor-
to techninės kūrybos laboratorijos, komandinio darbo 
erdvės, reklamos, fotografijos, vaizdo ir garso įrašų 
studijos. Ši erdvė visiems ambicingiems jaunuoliams 
padeda generuoti ir plėtoti savo idėjas. Centre kartu 
dirba ir bendrų sprendimų ieško inžinieriai, informaci-
nių technologijų specialistai, kūrybinių industrijų ir kitų 
sričių atstovai. Tai svarus VGTU indėlis rengiant Lietu-
vai itin reikalingus specialistus, turinčius kompetencijų 
inovacijų kūrimo, plėtojimo ir diegimo procesuose.

VGTU studentų sukonstruotas 
Eifelio bokštas
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Pir mą vie tą čem pio na te užė mė ko man da „Špi kis“, ku rią su
da rė VGTU ar chi tek tū ros in ži ne ri ją stu di juo jan tys Žy gi man tas 
Riau ba ir To maš Se niut bei mies tų in ži ne ri jos stu den tė Mo ni
ka Par afi nai ty tė. Sėk mę sta ty bos iš ma ka ro nų kon kur se jie 
ban dė jau an trą kar tą – pra ėju siais me tais ko man dos til tas 
at lai kė apie pus šim tį ki log ra mų
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