


Mieli kolegos ir 
partneriai,
Gyvename virsmo laikais, kurių raktinis
žodis – technologijos. Būdami 
technologijos mokslų lyderiai 
Lietuvoje, esame šio virsmo dalis. 
Ne tik stebime, kaip keičiasi ateitis, 
bet ir patys ją kuriame. Išlaikydami 
savo savastį – technogeną – ir 
integruodami jį su vadybos, teisės 

Alfonsas Daniūnas

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto rektorius

mokslais ir menais, kuriame būtent 
tokią kokybę, kokios šiuo metu reikia 
Lietuvos ir Europos socialinei raidai, 
konkurencingumui ir saugumui.

Pasaulyje jau nebeliko technikos 
universitetų, kuriuose būtų mokoma 
tik technologijų – šiais laikais visi 
mokslai yra susipynę, itin išaugusi
tarpkryptiškumo svarba. CreaTech,
LegalTech, FinTech, dirbtinis 
intelektas, virtuali realybė, didieji 

duomenys ir pan. yra tai, kas apibrėžia 
naująją realybę. O tai, kas vyksta 
pasaulinėje technologijų arenoje, vyksta 
ir čia, Vilniaus Gedimino technikos 
universitete.

Drąsiai teigiame, kad technologijos 
formuoja gyvenimą, o mes formuojame 
technologijas.

Kviečiu atverti mūsų universiteto duris 
ir susipažinti su VGTU technogenu.
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Universiteto misija

Skaičiai ir faktai

Prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, 
kurios mokslo ir studijų kokybė 
atitinka geriausių Europos technikos 
universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos 
ir užsienio mokslininkams bei 
studentams, geba atsakyti į aplinkos 
iššūkius ir turi didelę socialinę svarbą 
šalies pažangai.

Ugdyti pilietiškai atsakingą, 
kūrybingą, konkurencingą, mokslui 
ir naujausioms technologijoms bei 
kultūros vertybėms imlią asmenybę, 
skatinti mokslo pažangą, socialinę 
ir ekonominę gerovę, kurti vertę, 
užtikrinančią Lietuvos ir regiono 
plėtrą globaliame pasaulyje.

Vertybės

Universiteto 
vizija

Atvirumas

Skaidrumas

Inovatyvumas

Nuolatinis tobulėjimas

Atsakomybė

Stipri bendruomenė

Technologijos mokslų 
lyderis Lietuvoje

10 fakultetų
3 mokslo centrai
13 mokslo institutų 
23 tyrimų laboratorijos
Daugiau nei 100 
studijų programų 
10400 studentų
80000 absolventų

Daugiau nei 500 
verslo, mokslo 
ir visuomeninių 
partnerių Lietuvoje 
ir užsienyje 

Daugiau nei 480 
universitetų 
partnerių visame 
pasaulyje

Kas mes esame:

1 / Kas mes esame

Tarptautinis 
pripažinimas

Užima 41 vietą ir yra Lietuvos 
techninių universitetų lyderis 
tarptautiniame universitetų reitinge 
„QS University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia“.

Geriausias universitetas Baltijos 
šalyse civilinės inžinerijos ir statinių 
konstrukcijų (101–150 vieta) kryptyje 
tarptautiniame universitetų reitinge 
„QS World University Rankings 
by Subject“.

Aukščiausiai įvertintas universitetas 
Lietuvoje architektūros ir urbanistikos 
(101–150 vieta), verslo ir vadybos studijų 
(201–250 vieta) bei ekonomikos ir 
ekonometrijos (201–250 vieta) kryptyse 
tarptautiniame universitetų reitinge „QS 
World University Rankings by Subject“.
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#technogenas

Visą pasaulį apskriejo žinia – 
VGTU „LinkMenų fabrikas“ drauge 
su partneriais sukūrė mažiausią 
pasaulyje prakartėlę. Ant blakstienos 
galo telpanti kompozicija yra tiksli 
Vilniaus Katedros aikštėje įsikūrusios 
prakartėlės kopija: visos figūros 
yra sumažintos 10000 kartų. 

Prakartėlė Lietuvos Respublikos 
Prezidentės vardu buvo įteikta 
Popiežiui Pranciškui, taip pat 
pateikta paraiška Gineso pasaulio 
rekordų knygos rengėjams. 
Prie šio tarpdisciplininio projekto 
dirbo 30 žmonių komanda, 
tarp jų ir VGTU studentai.

UGDYTI 
TECH-
NOLOGIJOS 
MOKSLŲ 
LYDERIUS

Studijos VGTU:

2 / Studijos VGTU
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Dėmesys ateities technologijoms 
ir tarpdisciplininės žinios kuria 
unikalią universiteto inovacijų 
ekosistemą. Studijų metu teorija 
derinama su praktinėmis užduotimis 
laboratorijose, o baigiamuosiuose 
darbuose tyrinėjamos ir sprendžiamos 
realios problemos. 

Tokios užduotys iš studentų 
reikalauja ne tik puikių žinių, bet 
ir gebėjimo inovatyviai mąstyti.

Kūrybiškas analitinis mąstymas 
skatinamas taikant šiuolaikinius 
mokymo metodus, į studijų procesą 
aktyviai įtraukiami ir verslo atstovai. 

Mažiausios pasaulyje prakartėlės 
projektas yra tik vienas iš pavyzdžių, 
kuriuose atskleidžiamas mūsų tech-
nogenas: studijose pragmatinis inžinerinis 
mąstymas ir tikslumas derinamas drauge
su kūrybiškumu ir siekiu išplėsti 
technologijų ribas. Svarbu, kad prie 
tokių kompleksinių ir tarpdisciplininių 
projektų kartu su mokslininkais, verslo 
įmonėmis bei viešaisiais partneriais 
turi galimybę dirbti ir VGTU studentai. Studentų pasiskirstymas pagal fakultetus:

Fakultetas

Aplinkos inžinerijos  

Architektūros 

Elektronikos 

Fundamentinių mokslų 

Kūrybinių industrijų 

Mechanikos

Statybos 

Transporto inžinerijos 

Verslo vadybos 

A. Gustaičio aviacijos institutas

Iš viso

Procentai

9,5 %

4,7 %

8,8 %

19,8 %

7,8 %

10,3 %

10,4 %

11,1 %

12,6 %

5 %

100

2 / Studijos VGTU

Ugdyti technologijos mokslų lyderius

Studijos VGTU:

Skaičiai ir faktai

Studijos VGTU:

Jie skaito paskaitas, veda seminarus, 
dalijasi iššūkiais bei suteikia galimybę
išbandyti pasiūlytas idėjas praktikos
metu. Vystyti savo technogeną skatina 
ir moderni universiteto infrastruktūra: 
biblioteka, laboratorijos, mokslo centrai. 

„LinkMenų fabrikas“ žinomas kaip 
moderni eksperimentų ir inovacijų 
kūrimo erdvė, kurioje studentai turi 
visas galimybes mokytis praktiškai –
brandinti ir įgyvendinti savo 
idėjas, dirbdami su centre esančia 
modernia įranga. Studijų metu 
formuojama nuostata, skatinanti 
pasitelkti žinias ir ekspertiškumą 
pažangai, niekur nedingsta ir 

užvėrus universiteto duris - ji 
transformuojama į absolventų 
kuriamus naujus produktus ir 
paslaugas, technologines inovacijas 
ir lyderystę. Visa tai turi įtakos jauno 
žmogaus asmenybės ugdymui, 
šalies ir regiono raidai.

1040010
10 Fakultetų
Daugiau nei 100 studijų programų:

51  bakalauro  

55  magistrantūros

3    vientisosios

Daugiau kaip pusė studijų 
programų – tarpkryptinės

60 %
Inžinerinių mokslų krypčių grupėje 
studijų programos sudaro 
net 60 % visų universitete 
siūlomų programų

Studijų pakopos:

Bakalauro studijos

Magistrantūra

Vientisosios studijos 

Doktorantūra 

Studijų formos:

Nuolatinės 

Ištęstinės (nuotolinės)

Studijų krypčių grupės: 

Inžinerijos mokslai

Informatikos mokslai

Matematikos mokslai

Technologijų mokslai

Socialiniai mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Menai

Studentų skaičius universitete
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Inžinerijos mokslai

Technologijų mokslai

Informatikos mokslai

Matematikos mokslai

Socialiniai mokslai

Verslo ir viešoji 
vadyba

Menai

Inžinerijos mokslai VGTU sudaro 
60% visų universitete siūlomų studijų 
programų. VGTU turi stiprią ir puikiai 
vertinamą inžinerinių studijų tradiciją. 
Čia ugdomi ekspertai, galintys kurti 
naujas arba iš esmės tobulinti jau 
sukurtas medžiagas, technologijas, 
gaminius, įrenginius, procesus, 
paslaugas, projektuoti jų diegimą, 
planuoti ir organizuoti gamybą.
VGTU yra ir vienintelis universitetas 
Lietuvoje, rengiantis orlaivių pilotus 
ir skrydžių valdymo specialistus.

Technologijų mokslai VGTU sutelkia 
dėmesį į šiuolaikinei žmonijai itin 
svarbias sritis – gamtos mokslų ir 
inžinerijos jungtį, kuriai atstovauja
biotechnologijos studijos, ir atsinau-
jinančią energetiką. Tai universiteto 
atsakas ir indėlis į technologijų plėtrą 
moksle bei gyvenime.

Informatikos mokslai VGTU apima 
klasikines universitetines informatikos 
studijas ir šių dienų aktualijas: daiktų 
internetą, informacijos saugą, taip 
pat technologijų bei meno dermę – 
CreaTech, pavyzdžiui, multimedijų 
dizainą, virtualios realybės sprendimus, 
kompiuterinių žaidimų kūrimą ir pan.

Pasirinkusieji matematikos mokslus, 
puikiai išmano bendruosius 
matematikos ir informacijos dėsnius, 
tad savo žinias gali taikyti kurdami 
naujus moderniųjų technologijų 
produktus ir paslaugas, ieškodami 
naujų technologinių sprendimų, 
prognozuodami ir vertindami rinką. 

Universitete rengiami ir itin paklausūs 
didelių duomenų analizės specialistai, 
gebantys taikyti šiuolaikinius analizės 
ir prognozavimo metodus bei 
programines priemones ir iš pažiūros 
nereikšmingų duomenų imtį paversti 
vertinga informacija.

VGTU socialiniai ir technologijų 
mokslai yra glaudžiai tarpusavyje 
susiję – būsimieji ekonomikos ir 
kūrybinių industrijų atstovai mokosi 
suprasti technologijas, o inžinieriai 
gauna ekonomikos pagrindus. 
Tokie kelių sričių kompetencijas 
ir tarpdisciplinines žinias turintys 
specialistai yra ypač paklausūs 
darbo rinkoje. 

Sėkminga verslo plėtra remiasi 
pažangiomis technologijomis. 
VGTU jungiasi technologinė ir 
verslo lyderystė. 

Čia rengiami paklausiausi rinkoje 
– nekilnojamojo turto, transporto, 
logistikos, finansų inžinerijos, 
organizacijų valdymo, verslo analitikos 
ir verslo vadybos specialistai.

Pasaulio technikos universitetai 
dažnai siūlo ne tik socialinius ar
humanitarinius, bet ir menų pakraipos 
mokslus. VGTU – ne išimtis. 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.

Aeronautikos inžinerija
Aviacijos mechanikos inžinerija (B, M)

Avionika (B)

Orlaivių pilotavimas (V)  

Skrydžių valdymas (V)

Saugos inžinerija
Gaisrinė sauga (B)

Saugos sistemų inžinerija (B)

Saugos inžinerija (M)

Bioinžinerija
Biomechanika (B)

Biomedicininė inžinerija (M)

Aplinkos inžinerija
Aplinkos apsaugos inžinerija (B)

Aplinkos apsaugos technologijos 
ir vadyba (M)

Aplinkos inžinerija (M)

Vandens ūkio inžinerija (M)

Matavimų inžinerija
Geodezija (B)

Geodezija ir kartografija (M)

Inovatyvūs sprendimai 
geomatikoje (M)

Medžiagų technologijos
Saulės elementų ir modulių 
inžinerija (M)

Biotechnologijos
Bioinžinerija (B, M)

Nanobiotechnologija (M)

Taikomoji matematika
Moderniųjų technologijų 
matematika (B)

Statybos inžinerija
Civilinė inžinerija (M)

Geotechnika (M)

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija (M)

Kelių eismo saugumo inžinerija (M)

Kelių, geležinkelių ir miestų 
inžinerija (B)

Miestų inžinerijos informacinės 
sistemos (M)

Statinių konstrukcijos (M)

Statybos inžinerija (B)

Statinio informacinis 
modeliavimas (M)

Statybos technologijos 
ir valdymas (M)

Statybos ir nekilnojamojo 
turto valdymas (B)

Statybos medžiagos ir dirbiniai (M)

Mechanikos inžinerija
Mechanikos inžinerija (B, M)

Elektros inžinerija
Automatika (B, M)

Elektros energetikos inžinerija (B)

Elektros energetikos sistemų 
inžinerija (M)

Elektronikos inžinerija
Elektronikos inžinerija (B, M)

Kompiuterių inžinerija (B, M)

Telekomunikacijų inžinerija (B, M)

Renginių inžinerija (B)

Gamybos inžinerija
Gamybos inžinerija ir valdymas (B)

Mechatronika (M)

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)

Informatika
Daiktų interneto inžinerija (B)

Informacinių sistemų inžinerija (B)

Informacinės technologijos (B)

Informacinių technologijų paslaugų 
valdymas (M)

Informatikos inžinerija
Multimedija ir kompiuterinis 
dizainas (B)

Informacijos ir informacinių 
technologijų sauga (M)

Informacinės elektroninės 
sistemos (M)

Informacinės technologijos (M)

Informacinių sistemų programų 
inžinerija (M)

Informacijos sistemos
Informacinės sistemos (B)

Programų sistemos
Programų inžinerija (B)

Ekonomika
Ekonomikos inžinerija (B, M)

Komunikacija
Inovacijų ir technologijų 
komunikacija (M)

Kūrybinės industrijos (B)

Kūrybos visuomenės 
komunikacija (M)

Pramogų industrijos (B)

Vadyba
Inžinerinė ekonomika ir vadyba (M)

Organizacijų valdymas (B)

Nekilnojamojo turto vadyba (M) 

Nekilnojamojo turto valdymas (M)
 
Verslas
Transporto inžinerinė ekonomika ir 
logistika (B, M)            

Verslo analitika (B) 

Verslo logistika (B) 

Verslo vadyba (B, M)

Finansai
Finansų inžinerija (B, M)

Architektūra
Architektūra (V, M)

Sutartiniai žymėjimai: 
bakalauro studijos – B, 
magistrantūros studijos – M, 
vientisosios studijos – V.

2 / Studijos VGTU

Studijų programos

Studijos VGTU:

Pramoninis dizainas (M)

Skaitmeninė gamyba (B)

Spaudos inžinerija (B, M)

Transporto inžinerija
Transporto inžinerija (B, M)

Transporto saugaus eismo 
inžinerija (B)

Energijos inžinerija
Pastatų energijos inžinerija (M)

Pastatų energetika (B)

Statistika
Taikomoji statistika (M)

Duomenų analizės technologijos (B)
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PARTNE-
RYSTĖS 
JUNGTYS 
PASAULYJE

Tarptautinės galimybės VGTU:

3 / Tarptautinės galimybės VGTU

#technogenas

Nino Tabatadze, Nino
Inasaridze, Mariam Čchivimiani
ir Merab Šabešovi iš Sakartvelo 
(Gruzija), studijuojantys
magistrantūros studijose VGTU,
neslepia, kad į Lietuvą juos priviliojo
aukšta mokslo kokybė ir puikus
technologijų mokslų srities 
specialistų rengimas. „Žinome, 
kad VGTU yra geriausias technikos 
universitetas Lietuvoje, mums tai 
svarbu“, – sako jaunuoliai.  

N. Tabatadze ir N. Inasaridze 
pasirinko aplinkos inžinerijos 
programą, M. Šabešovi – 
informacinių technologijų duomenų 
gavybos technologijų specializaciją, 
o M. Čchivimiani – vandens 
ūkio inžinerijos programą. Beje, 
visi jie studijuoja lietuvių kalba, 
kurios išmoko Gruzijos technikos 
universitete įsikūrusiame Lietuvių 
kalbos ir kultūros centre. 
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VGTU partnerysčių tinklas yra 
nusidriekęs per Europą, Aziją, 
Afriką, Šiaurės ir Pietų Ameriką 
bei Australiją ir jungia daugiau 
nei 480 universitetų. Rinkdamiesi 
universitetus bendradarbiavimui, 
siekiame abipusiškai naudingos 
partnerystės ir aukštos studijų bei 
mokslinių tyrimų kokybės.

Partnerystės jungtys pasaulyje

Tarptautinės galimybės VGTU:

Studijos ir mokslas jau 
seniai peržengė 
universitetų ir valstybių 
sienas. Tarptautiniai 
mokslinių tyrimų ir 
studijų projektai bei 
mainų programos jungia 
universitetus, mokslininkus 
ir studentus į pasaulinį 
tinklą, kurio aktyvus 
dalyvis yra ir VGTU.  

3 / Tarptautinės galimybės VGTU

Ugdydami technologijų lyderius, 
ne tik supažindiname juos su šalies 
ir regiono specifika, bet ir atveriame 
platesnes perspektyvas – suteikiame 
galimybę dalytis savo patirtimi ir 
mokytis iš kitų, suprasti pasaulinį 
kontekstą ir būti globalios 
pažangos dalimi.

Kiekvienais metais universiteto 
technogeno geografija plečiasi – 
daugėja ir studentų, atvykusių pagal 
mainų programas ar laipsnį įgyti, 
ir užsienio dėstytojų, skaitančių 
paskaitas ar vedančių kūrybines 
dirbtuves.
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Partnerystės:

Skaičiai ir faktai

Tarptautinės galimybės VGTU:

3 / Tarptautinės galimybės VGTU

Metai

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

474

446

417

526

534

284

354

505

616

663

Į VGTU studijoms atvykę 
mainų programų studentai

VGTU laipsnio siekiantys 
užsienio studentai

VGTU I–III studijų pakopos užsienio 
studentai 2013–2018 m.

480 10
Užsienio studentai:

480 universitetų partnerių 67 
pasaulio šalyse - 28 Europoje 
ir 39 už jos ribų. 

30 bakalauro ir magistrantūros  
studijų programų anglų kalba

8 jungtinės ar dvigubo laipsnio 
studijų programos su užsienio 
universitetais

40 tarptautinių mokslinių tyrimų 
ir studijų projektų 

Daugiau kaip 10 % visų VGTU 
studentų – užsienio studentai 
(mainų ir laipsnio siekiantys) 
iš daugiau nei 80 šalių 

Kas septintas VGTU studentas 
išvyksta studijuoti ar atlikti 
praktiką užsienyje 

VGTU pirmauja Lietuvoje pagal 
laipsnio siekiančių užsienio 
studentų skaičių

Daugiausia laipsnio siekiančių 
studentų atvyksta iš Indijos, 
Turkijos, Baltarusijos, Ukrainos

Daugiausia mainų studentų 
atvyksta iš Prancūzijos, 
Ispanijos, Vokietijos, Turkijos
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Partnerysčių žemėlapis

Tarptautinės galimybės VGTU:

3 / Tarptautinės galimybės VGTU

Šalys
Airija 
Albanija
Australija
Austrija 
Azerbaidžanas
Baltarusija

Belgija 
Brazilija
Bulgarija 
Čekija 
Čilė
Danija 

Egiptas
Estija 
Graikija 
Gruzija
Indija
Indonezija

Irakas
Iranas
Ispanija 
Italija 
Izraelis
Japonija

JAV
Jordanija
Jungtinė Karalystė 
Kambodža
Kanada
Kazachstanas

Kinija
Kipras 
Kolumbija
Kroatija
Latvija 
Lenkija 

Libanas
Malaizija
Marokas
Meksika
Nyderlandai 
Norvegija

Peru
Pietų Afrika
Pietų Korėja
Portugalija 
Prancūzija 
Rumunija 

Rusija
Salvadoras
Serbija
Slovakija 
Slovėnija 
Suomija 

Švedija 
Šveicarija
Tadžikistanas
Tailandas
Taivanas
Tunisas

Turkija
Ukraina
Urugvajus
Uzbekistanas
Vengrija 

Vietnamas
Vokietija 

Universitetų-partnerių šalys

Atvirumas ir platus mąstymas šiandien 
reikalingas visose modernios visuomenės 
srityse: moksle, versle, ekonomikoje ir 
kultūroje. Todėl VGTU skatina studentus 
ir akademinius darbuotojus aktyviai 
naudotis universiteto partnerysčių tinklu 
visame pasaulyje.  
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Inovacijų kryptis:

#technogenas

Mikroorganizmų sukeltos žaizdų 
infekcijos yra viena dažniausiai 
pasitaikančių komplikacijų po 
operacijų ir nudegimų. 

Į naujų gydymo metodų paiešką 
įsitraukė ir VGTU vyr. mokslo 
darbuotojas dr. Vitalij Novickij. 
Jam drauge su partneriais 
pavyko sukurti elektroporacijos 
pagrindu sėkmingai veikiantį naują 
paviršinių infekcijų biokontrolės 
būdą. „Šioje srityje tradiciškai 
dominuoja biofizikos ir biologijos 
mokslų atstovai, todėl pats 
būdamas tardisciplininės šakos, 
bioelektronikos, specialistas, 
galėjau pažiūrėti į problemą iš 
technologinės pusės“, – 
teigia mokslininkas.

VGTU yra vienas didžiausių ir 
svarbiausių technologijų mokslo 
centrų ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
Centrinės ir Rytų Europos regione.

Čia kuriamos inovacijos, kurios 
sėkmingai pritaikomos pramonėje ir 
gamyboje, čia ieškoma sprendimų, 
padėsiančių įmonėms efektyviau 
konkuruoti, čia gimsta idėjos, 
kuriančios geresnę gyvenamąją 
aplinką. VGTU svarbus ne tik kaip 
mokslo centras, bet ir kaip ekonomikos 
augimo, pokyčių katalizatorius. 
Daugelis prie šalies inžinerijos, 
pramonės, ekonomikos pažangos 
prisidėjusių inovacijų buvo kuriamos, 
išbandomos ir įgyvendinamos 
universiteto mokslininkų. 

Šiandien savo technogeną sėkmingai 
plečiame į kitas sritis, pavyzdžiui, 
tyrinėdami ląsteles, dirbtinį intelektą, 
bepiločius orlaivius ar skaitmeninės 
visuomenės raidą, taip atverdami 
naujas galimybių ribas. 

4 /

TECH-
NOLOGIJOS   
ATEIČIAI

4 / Inovacijų kryptis
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Prioritetinės tyrimų 
kryptys:
Darnioji statyba

Aplinkos ir energijos technologijos

Darnusis transportas

Mechatronika

Informacinės ir komunikacijos     
technologijos

Ekonomikos inžinerija, vadyba 
ir komunikacija

Fundamentiniai medžiagų 
ir procesų tyrimai

Organizuojama daugiau kaip 30 
mokslo konferencijų kasmet.

VGTU leidžia 15 tarptautinių 
mokslinių žurnalų, iš kurių 9 
referuojami Clarivate Analytics 
Web of Science duomenų bazėse.

VGTU mokslininkų darbai vertinami 
ir matomi akademiniame pasaulyje – 
19 % mokslininkų h indeksas yra 10 
ir daugiau.

323 mokslo straipsniai žurnaluose, 
referuojamuose Clarivate Analytics 
Web of Science duomenų 
bazės leidiniuose, turinčiuose 
citavimo rodiklį.

15 „Horizontas 2020“ 
programos projektų.

Daugiau nei 770 užsakomųjų 
darbų sutarčių.

Pirmauja Lietuvoje pagal 
patentinių paraiškų skaičių – 
net 34 galiojantys patentai.

Darnioji statyba
Darnioji statyba yra viena svarbiausių 
universiteto mokslo sričių. 
Naudojama moderni pasaulinio lygio 
mokslo tyrimų bazė bei aukščiausios 
kvalifikacijos akademinis personalas 
sudaro vieną geriausių statybos 
inžinerijos krypties mokslo ir studijų 
centrą Europoje. Tyrimai atliekami 
2 centruose, 4 institutuose ir 5 

Mokslas ir inovacijos: Mokslas ir inovacijos:

Skaičiai ir faktai Tyrimų kryptys 

laboratorijose, leidžiami 5 mokslo 
žurnalai. Universiteto mokslininkai 
dalyvauja tarptautiniuose 
projektuose, kuriais skatinama 
ekologiškų miestų ir Europos žaliųjų 
pastatų plėtra, kuriama Lietuvos 
statybų sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijų tobulinimo sistema. 
Universitete gimusios inovacijos 
plačiai pritaikomos statybų sektoriuje. 

Temos

Pažangios statinių konstrukcijos

Aplinką tausojančios medžiagos 
ir technologijos

Architektūra ir urbanistinė aplinka

Statinių skaitmeninis modeliavimas    
ir tvarus gyvavimo ciklas

Geodezijos technologijos

Aplinkos ir energijos 
technologijos
Šios srities tyrimai plėtojami 2 
centruose, 4 institutuose ir 3 
laboratorijose, leidžiami 4 mokslo 
žurnalai. Mokslininkai dalyvauja 
europiniuose ir regiono teritorinės 
plėtros ir sanglaudos, energijos 
efektyvumo gerinimo projektuose, 
su kolegomis tiria klimato pokyčių 
įtaką kultūros paveldui. Šios 
srities universiteto mokslininkai 
kartu su kitais Lietuvos tyrėjais, 
verslininkais ir viešojo sektoriaus 
atstovais dalyvauja rengiant 
Lietuvos sumanios specializacijos 
energetikos ir tvarios aplinkos 
prioriteto strategiją. 

Temos

Efektyvus išteklių ir energijos    
naudojimas
Aplinkos apsaugos technologijos
Pastatų energetika

Atsinaujinanti energija
Antropogeninės aplinkos kaita
 

Darnusis transportas
VGTU kartu su kitais Europos 
mokslininkais prisideda formuojant 
transporto politikos ir tyrimų 
kryptis, dalyvaudami Europos ir 
Azijos geležinkelių mokslinių tyrimų 
kompetencijos tinkle, įgyvendindami 
prioritetinės transporto srities ES 
Baltijos jūros regiono strategiją ir 
kurdami gerosios praktikos erdvę 
krovininiam transportui. 

Dviejuose tyrimų institutuose ir 
kompetencijų centre ieškoma 
inovatyvių sprendimų tvariai 
aplinkai puoselėti: čia sukurti 
besikeičiančioms klimato 
sąlygoms ir ypatingam apkrovos 
poveikiui atsparūs asfalto mišiniai, 
degalų sąnaudas mažinančios 
technologijos. 

Mokslininkai bendradarbiauja 
atlikdami skrydžių valdymo 
technologijų bei skaitinio 
modeliavimo oro transporto 
sistemose tyrimus, taip pat kuria 
autopiloto sistemas, taikomas 
ekstremalaus skrydžio situacijose. 
Darniojo transporto temos 
nagrinėjamos 4 leidžiamuose 
mokslo žurnaluose. 
 
Temos

Autonominis sausumos ir oro  
transportas
Aplinką tausojantis transportas
Žalioji logistika, tarptautiniai   
transporto koridoriai
Eismo saugos technologijos 
Miesto judumas

Mokslinės veiklos 
finansavimo šaltiniai

Doktorantų paskirstymas pagal mokslo sritis
Universitetas vykdo doktorantūros studijas 11 mokslo krypčių.

VGTU mokslo misija –
vykdyti tarptautinio 
lygio mokslinius 
tyrimus, pritraukti 
pripažintus 
mokslininkus, kurti 
moksliniais tyrimais 
grindžiamas inovacijas 
visuomenei ir verslui, 
tapti Baltijos šalių 
universitetų lyderiu 
darniosios statybos, 
transporto, darniosios 
aplinkos, informacinių 
technologijų ir komu-
nikacijų mokslo srityse.
Universiteto prioritetinės mokslinių 
tyrimų kryptys suformuluotos 
siekiant koncentruoti mokslinį 
potencialą ir efektyviai įsilieti į 
Europos mokslinių tyrimų erdvę. 
Jos jungia skirtingų mokslo krypčių 
mokslininkus tarpkryptiniams ir 
tarpdalykiniams tyrimams.

4 / Inovacijų kryptis

Struktūrinių fondų lėšos MTEP

30%

16%

5%

8%
4

1%
Tarptautinių mokslo programų 
projektų lėšos

Mokslo darbų ir paslaugų lėšos

Nacionalinių mokslo programų 
projektų lėšos

Technologjos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

6%

12
%

82%

Tiesioginiai valstybės biudžeto 
asignavimai mokslinei veiklai
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Mechatronika
Mechatronikos tyrimai vykdomi 
2 tyrimų institutuose ir 3 
laboratorijose. Universitete įkurtas 
šios srities Techninės kūrybos 
ir inovacijų centras yra atviras 
visiems universiteto studentams 
ir darbuotojams, turintiems 
inžinerijos projektų plėtojimo, 
prototipų kūrimo ir gamybos 
idėjų. Mokslininkai, vykdydami 
tarptautinius ir nacionalinius 
projektus, bendradarbiaudami su 
verslo atstovais, tyrimų centrais 
ir valstybinėmis organizacijomis, 
prisideda prie mechatronikos 
srities plėtros. 

Temos

Išmaniosios įterptinės sistemos

Mechatroninės gamybos sistemos 

Pramonė 4.0 platformoje

Metamedžiagos ir nanodariniai

Bionika ir biomedicinos 
inžinerinės sistemos

Inovatyvios elektroninės sistemos
 
 

Informacinės ir 
komunikacijos 
technologijos
Šios srities tyrimai plėtojami 2 
tyrimų institutuose, 5 laboratorijose, 
leidžiami 3 mokslo žurnalai. 
Aktyviai bendradarbiaujama su 
verslo sektoriaus atstovais, kuriant 
informacijos ir IT saugos, virtualios 
ir papildytos realybės sprendimus. 
VGTU geodezijos srities mokslininkai 
atlieka Lietuvos Respublikos 
globalinės padėties nustatymo 
sistemos GPS stočių tinklo techninės 
įrangos komponentų tikrinimo ir 

kalibravimo darbus. Diegiamos 
technologijos atveria naujas 
galimybes nustatant tikslią padėtį 
įvairiose ūkio srityse: geodezijos, 
žemėtvarkos, nekilnojamojo turto 
kadastro, kartografijos, transporto, 
vandens, oro navigacijos ir kt.
 
Temos

Informacijos ir IT sauga

Išmaniosios signalų apdorojimo 
ir ryšių technologijos

Dirbtinio intelekto ir sprendimų  
priėmimo sistemos

Geoinformacinės technologijos

Virtuali ir papildyta realybė
 

Ekonomikos 
inžinerija, vadyba ir 
komunikacija 
Ekonomikos inžinerija, vadyba ir 
komunikacija papildo techninius 
tyrimus, jos aktualijoms leidžiami 5 
mokslo žurnalai. VGTU mokslininkai 
aktyviai dalyvauja tarptautiniuose 
projektuose, tyrinėja kvalifikacijos, 
inovacijų ir kooperacijos aplinką 
smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms 
Baltijos jūros regione, rengia 
verslo ir viešojo sektoriaus veiklų ir 
ekonominio veiksmingumo vertinimo 
metodikas, atlieka šalies ekonominio 
aktyvumo ir integracijos į ES bei 
tvarios plėtros galimybių ir 
pasekmių modeliavimą. 

Universiteto mokslininkams priski-
riamas ir miestų konkurencingumo 
vertinimo modelis, sukurtas remiantis 
darnios plėtros principais, taip pat 
kompiuterinė uždavinių sprendimo 
programa, taikoma realiam investicijų 
valdymui globaliose finansų 
rinkose, rengiant šalies ir sudėtingų 

sistemų tvarios plėtros projektus, 
nagrinėjant sudėtingas verslo rizikos 
valdymo problemas. Be minėtų 
tematikų, vystomi įvairūs tyrimai 
komunikacijos ir informacijos bei 
kūrybinių industrijų srityse.
 
Temos

Šiuolaikinių organizacijų vadyba

Aukštos pridėtinės vertės ekonomika

Dinamiškoji vadyba

Komunikacijos valdymas įtraukioje 
ir kūrybingoje visuomenėje

Kūrybinės industrijos skaitmeninės   
visuomenės plėtrai
 

Fundamentiniai 
medžiagų ir procesų 
tyrimai
Tarp šios srities VGTU mokslininkų 
sukurtų inovacijų – ugniai atsparus 
betonas su nanostruktūromis, 
taikomas energetiniuose 
įrenginiuose, ir specialus asfalto 
mišinys, sumažinantis transporto 
priemonių skleidžiamą triukšmą 
ir taip pagerinantis žmonių 
gyvenimo kokybę. 

Mokslininkai taip pat aktyviai dirba 
biotechnologijų ir biofarmacijos 
sektoriuose, prisideda prie šių 
specialistų rengimo ir tobulinimo. 
Fundamentinių medžiagų ir procesų 
tyrimams pritaikytos 2 universiteto 
laboratorijos, leidžiami 2 
mokslo žurnalai. 
 
Temos

Fizinių, technologinių ir ekonominių  
procesų matematiniai modeliai

Ląstelių ir jų biologiškai aktyvių 
komponentų tyrimai

Mokslas ir inovacijos:

Tyrimų kryptys 

4 / Inovacijų kryptis
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Įprasminta lyderystė:

#technogenas

VGTU drauge su „Lietuvos 
geležinkeliais“ ir kitais partneriais kuria 
suskystintomis gamtinėmis dujomis 
(SkGD) ir elektros baterijomis varomą 
lokomotyvą. Toks hibridas yra unikalus 
projektas visame pasaulyje. 

Skaičiuojama, kad SkGD panaudojimas 
40 % sumažins lokomotyvo degalų 
sąnaudas ir 25 % sumažins taršą 
anglies dioksidu. 

Kartu su SkGD lokomotyvo prototipu 
taip pat kuriama unikali teisinė bazė, 
ieškomi efektyvūs technologiniai 
sprendimai dėl šio kuro logistikos, 
pritaikomos inovatyvios technologijos.

Planuojama, kad lokomotyvas bus 
paruoštas eksploatuoti iki 2020 metų.

5 /

ŽMONĖS,  
VERSLAS, 
TECH-
NOLOGIJOS

5 / Įprasminta lyderystė
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Įprasminta lyderystė:

Lyderystę suprantame, kai ji yra įprasminama 
veikloje: pramonėje sėkmingai diegiamos 
mūsų mokslininkų inovacijos, studentai 
savo žiniomis ir energija suteikia naują 
pagreitį verslui, alumnai savo laimėjimais 
dalijasi su kitais. 

VGTU siekia užmegzti ir puoselėti prasmingus 
ryšius su verslu ir alumnais, tapti jų sėkmės 
istorijos bendrakūrėjais. 

Absolvento sėkmė yra ir universiteto 
sėkmė, indėlis į ekonomikos ir 
visuomenės progresą. Taip pat 
ir inovacijos, kurios, palikusios 
laboratorijas, tampa naujais 
produktais ir technologijomis, 
suteikiančiomis verslui konkurencinį 
pranašumą ir galimybę kurti geresnę 
gyvenimo kokybę. 

MODELIAI PAGAMINTI IŠ PLASTIKO, KARTONO IR ORGANINIO STIKLO

5 / Įprasminta lyderystė

Todėl į studijas universitete žiūrime 
plačiau. Tai ne tik žinios, bet ir 
požiūrio formavimas – išnaudoti 
savo technogeną sujungiant verslą 
ir mokslą, o svarbiausia – žmones 
ir jų idėjas.

Žmonės, verslas, technologijos
ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI
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Įprasminta lyderystė:

Žmonės, verslas, technologijos

Mokslas verslui 
Valstybės, verslo ir kitų socialinių 
partnerių užsakymu atliekami 
mokslo tyrimai ir užsakomieji darbai 
yra bene ryškiausias universiteto 
indėlis šalies gerovei. 

Esame išskirtiniai regiono mastu 
vykdomais statybinių medžiagų 
ir konstrukcijų, termoizoliacinių 
medžiagų, akustikos notifikuotais ir 
akredituotais tyrimais, transporto ir 
logistikos tyrimais, užsakomieji darbai 
atliekami ir daugelyje kitų pramonės 
bei verslo sričių. 

Net 40 % VGTU pajamų sudaro lėšos, 
gaunamos vykdant šiuos užsakymus. 

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, triukšmą 
mažinančias dangas bei tvarias kelių 
priežiūros technologijas. 

Nuo idėjos iki 
inovacijos, arba 
kaip atsiranda 
skraidantys namai
VGTU „LinkMenų fabrikas“ – tai 
kūrėjų bendruomenė, kur studentai, 
tyrėjai, verslininkai, inžinieriai ir 
kūrybininkai randa vieni kitus ir 
buriasi išskirtiniams projektams. 
Po vienu stogu sutelkta viskas, ko 
gali prireikti, siekiant idėją paversti 

realiu produktu – nuo įrankių ir 
erdvių iki specialistų ir žinių.

Pagrindinis centro privalumas yra 
tarpdalykiškumas: techninės kūrybos 
erdvės (3D spaudos, skenavimo 
ir modeliavimo, elektronikos, 
mechanikos, medžio, metalo 
apdirbimo, dažymo) ir medijų 
dirbtuvės (reklamos, fotografijos, 
vaizdo ir garso įrašų studijos, 
virtualios realybės laboratorija).

VGTU „LinkMenų fabrike“ nuolat 
vyksta kažkas įdomaus: hakatonai, 
filmų kūrimo festivaliai, kūrybinės 
dirbtuvės, reklamų ir muzikinių klipų 
filmavimai, išmaniųjų instaliacijų 
kūrimas ir prototipų gamyba. 
Čia gimė garsusis 4G automobilis, 
skraidantis namas, šiuolaikinio 
meno instaliacija, skirta festivaliui 
Degantis žmogus (Burning Man), 
vykstančiame Nevados dykumoje, 
JAV, nanoprakartėlė ir daugelis kitų.

Technogeno karta
VGTU absolventai, turintys daug 
inovatyvių ir kūrybiškų idėjų, yra 
laukiami darbo rinkoje. Pirmoji 
pažintis su verslo įmonėmis 
įvyksta dar studijuojant – per 
karjeros dienas, praktikas įmonėse, 
susitikimus su verslo lyderiais.
Dažnai pokalbis karjeros dienų 
metu ar keli mėnesiai praktikos 
virsta darbo pasiūlymu ir sėkmingos 
karjeros pradžia. 

Profesinis studentų kelias gali 
prasidėti ir užsienyje – vidutiniškai 
daugiau nei 500 VGTU studentų 
kasmet įgyja tarptautinės 

patirties studijuodami ar atlikdami 
praktiką užsienyje.
 
VGTU absolventai – paklausūs ir 
vertinami specialistai, dauguma jų 
įsidarbina ir dirba pagal specialybę. 
Iš 80 tūkstančių universitetą baigusių 
studentų nemaža dalis sėkmingai 
siekia profesinių aukštumų ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 

Nors įmonės pasirengusios pasiūlyti 
gerą finansinį atlygį ir stabilumą, 
vis daugiau studentų kuria savo 
inovatyvius verslus. Tinkamai 
pasirengti šiam žingsniui galima dar 
studijuojant. Universitete veikiantis 
Žinių ir technologijų perdavimo 
centras padeda studentų idėjas 
paversti inovacijomis. 

Centre teikiamos konsultacijos 
verslo kūrimo, žinių perdavimo, 
intelektinės nuosavybės valdymo, 
mokslo rezultatų komercinimo 
klausimais. Studentams 
organizuojami susitikimai su 
mentoriais, jie mokomi pagrindinių 
verslumo principų, kaip ieškoti 
finansinės paramos, plėsti 
žinomumą, rasti bendraminčių. 

Savo technogenu nustebinti 
pasirengusiems studentams 
universitetas atveria laboratorijų 
duris, padeda kurti prototipus, 
siūlo naudotis esančia moksline 
infrastruktūra, 3D spausdintuvais 
ir kitomis šiuolaikinėmis 
technologijomis. Per pastaruosius 
metus universitete pagaminta 10 
prototipų, pavyzdžiui, alaus skonio 
stiprintuvas, irklentės valdymo 
mechanizmas, stebėjimo sistemos 
nuotolinio valdymo sistema ir kt. 
Įgyvendinti idėjas studentams 
padeda startuolių kūrimo ir 

startuolio komercinimo studijų 
dalykai, tad šiandien universitetas 
skaičiuoja jau 30 VGTU studentų 
ir mokslininkų pradedančiųjų 
inovatyvių įmonių.

Lyderystės tinklas 
Vienas svarbiausių universiteto 
vaidmenų – būti technologijų 
vizionieriumi, telkti aplink 
save partnerius, kurie padėtų 
kurti kūrybingą ir inovacijoms 
atvirą visuomenę. 

Šiandien partnerystės ryšiai VGTU 
sieja su daugiau nei 450 inovatyvių 
kompanijų, iš kurių pusė – puikiai 
visame pasaulyje žinomi vardai, 
tokie kaip: 

ABB Sweden, AIG, Arcadia 
Laboratories, Bentley Systems, SEB, 
Cognizant Technology, Danske 
Bank, Swedbank, HAAS, Euromonitor 
International, Huawei, IBM, Barclays, 
CITCO, WIX.com, DXC.technology, 
COWI, Panda Connect, Telia, Ernst 
& Young Baltic, Luminor, Transcom, 
Western Union, Nasdaq, Visma, 
Exadel, FESTO, Siemens, Scandia Steel, 
Intersurgical, Sicor Biotech, Thermo 
Fisher, Sweco, Booking.com ir kt.

Verslo partneriai dalyvauja studijų 
programų komitetuose, įsteigia 
vardines stipendijas geriausiems 
studentams, teikia baigiamųjų 
darbų temas, siūlo praktikos vietas. 

Kitas lyderystės ir stiprios bendruo-
menės pavyzdys universitetui yra 
jo absolventai.Daugelis jų savo 
profesinėje veikloje lieka ištikimi 
universiteto vertybėms: 

5 / Įprasminta lyderystė

drąsiai kuria ir įgyvendina naujoves, nebijo imtis sudėtingų užduočių, yra aktyvūs 
piliečiai, inovatoriai, mokslo ir kultūros mecenatai. 

VGTU absolventų rasime Vyriausybėje, ministerijose, mokslo ir tyrimų 
institutuose, jie vadovauja verslo įmonėms, yra įtakingi nuomonės formuotojai 
ar tiesiog puikiai vertinami specialistai.

Susibūrę į klubą, 
absolventai dalijasi savo 
sėkme su studentais 
ir savo Alma Mater. 

Daugelis jų grįžta 
į VGTU kaip dėstytojai, 
mokslininkai, universiteto 
Tarybos nariai, kiti – 
dalydamiesi savo 
žiniomis, ryšiais, ieško-
dami naujų talentų 
ir inovatyvių sprendimų. 
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Studentų gyvenimas:

#technogenas

Makaronų tiltai arba kūrybiškoji 
inžinerija. Prieš septynerius metus 
VGTU Statybos fakulteto sugalvotas 
renginys šiandien išaugo į Lietuvos 
makaronų tiltų čempionatą, kuriame 
dalyvauja studentų, alumnų ir 
moksleivių komandos. 2018 m. buvo 
pagerintas Lietuvos rekordas –
nė 1 kg nesveriantis makaronų tiltas 
atlaikė net 361 kg apkrovą!

6 /

SUJUNGTI 
TECH-
NOLOGIJAS 
IR KŪRY-
BIŠKUMĄ

MAKARONŲ TILTAS SVORIS – 1000G
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Technologijų lyderystei būtinas platus 
akiratis, todėl VGTU kiekvienam savo 
studentui suteikia galimybę ne tik įgyti 
žinių, bet ir ugdyti savo unikalius talentus. 
Intensyvus universiteto gyvenimas – atviros 
ir kūrybingos bendruomenės bruožas. 
Kiekvieną rugsėjį universitetas skelbia 
mokslo metų pradžią renginiu „Gedimino 
dienos“. Studentų paradas Vilniaus gatvėse, 
koncertai, pramogų ir eksperimentų erdvės 
–  universitetas  neabejotinai įneša naujos 
energijos į miesto gyvenimą. 

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. 

Energingi, veržlūs ir iniciatyvūs VGTU 
studentai turi daug talentų, kuriuos 
gali toliau ugdyti universitete. 

VGTU sportininkai – krepšinio, 
vyrų ir moterų tinklinio, futbolo, 
imtynių, teniso, lengvosios atletikos, 
jėgos trikovės ir dar daug kitų 
sporto šakų atstovai –  dalyvauja 
Lietuvos aukštųjų mokyklų, 
Lietuvos, Europos, Pasaulio 
čempionatuose, tarptautinėse 
žaidynėse bei turnyruose. 

Studentų gyvenimas:

Sujungti technologijas ir kūrybiškumą
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