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1. SSGG analizė 
1 lentelė. Stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės 

   VIDINĖS ► STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
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VEIKSMŲ 
STRATEGIJOS 

ST1. Į inžinerijos mokslus ir studijas orientuotas fakulteto veiklos 
profilis. 
ST2. Aukšta Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje 
tyrimus vykdančių mokslininkų kvalifikacija, ilgametė darbo 
patirtis. 
ST4. Teisė vykdyti doktorantūros studijas Elektros ir elektronikos 
inžinerijos mokslo kryptyje. 
ST5. Sistemiškas studijų ir mokslinių tyrimų tarptautiškumas 
grįstas dalyvavimu Elektros ir elektronikos inžinierių instituto 
(angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 
veikloje. 
ST6. Platus mokslinių tyrimų spektras, derantis su nacionaliniais 
ir Europos mokslo prioritetais, didelė mokslinių tyrimų pasiūla 
pagrindiniams šalies ūkio sektoriams. 

SI1. Fakulteto studentų skaičiaus mažėjimas. 
SI2. Nepakankamos fakulteto ir jo padalinių  nuosavų pajamų, 
mokslo ir studijų projektų apimtys. 
SI3. Nepakankamas mokslininkų turinčių aukščiausio lygio 
mokslines publikacijas skaičius. 
SI4. Didelis informatikos, elektronikos, elektros specialistų 
poreikis rinkoje per anksti įtraukia studentus į darbo santykius. 
SI5. Teritoriniu požiūriu išskaidyta studijų ir mokslo 
infrastruktūra, nepatraukli fakulteto išorinė studijų aplinka. 

G
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GA1. Elektros ir elektronikos, informatikos 
inžinerijos studijų kryptims palanki šalies, 
Europos ir pasaulio studijų plėtros politika. 
GA2. Geros fakulteto absolventų įsidarbinimo 
perspektyvos. 
GA3. Elektros ir elektronikos, informatikos 
inžinerijos mokslo kryptims palanki šalies, 
Europos ir pasaulio mokslo plėtros politika. 
GA4. Taikomojo pobūdžio tyrimų ir ekspertinių 
žinių poreikio valstybėje ir visuomenėje 
didėjimas. 

Remiantis stiprybėmis išnaudoti galimybes 

ST-GA1. Populiarinti elektronikos ir elektros, informatikos 
inžinerijos studijas fakultete, viešinant absolventų pasiekimus 
karjeroje. 
ST-GA2. Didinti mokslininkų kvalifikaciją, plėtojant tarptautinių 
ir nacionalinių mokslo projektų vykdymą. 

Nugalėti silpnybes išnaudojant galimybes 

SI-GA1. Didinti stojančiųjų skaičių siūlant šiuolaikiškas ir 
patrauklias studijų programas. 
SI-GA2. Didinti užsakomųjų darbų apimtis išnaudojant fakulteto ir 
jo padalinių socialinius partnerius ir absolventus. 

G
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GR1. Nepakankamos valstybės investicijos į 
inžinerinių studijų ir mokslo infrastruktūrą. 
GR2. Nekonkurencingas Europos mastu šalies 
aukštojo mokslo finansavimas. 
GR3. Šalyje mažėjantis stojančiųjų skaičius. 
GR4. Didelė Lietuvos ir užsienio universitetų 
konkurencija dėl studentų ir akademinio 
personalo,  protų nutekėjimo iš universitetų 
grėsmė Lietuvoje. 

Išnaudoti stiprybes išvengiant grėsmių 

ST-GR1. Didinti tarptautinių ir nacionalinių projektų apimtis ir 
gautas lėšas panaudoti fakulteto mokslo ir studijų infrastruktūros 
plėtrai. 
ST-GR2. Bakalauro ir magistro studijų metų perspektyvius 
studentus per Elektros ir elektronikos inžinierių institutą (angl. 
IEEE) įtraukti į inžinerinę ir mokslinę veiklą siekiant skatinti juos 
tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje. 

Mažinti silpnybes išvengiant grėsmių 

SI-GR1. Siekti fakulteto perkėlimo į Saulėtekio studentų 
miestelio teritoriją. 
SI-GR2. Skatinti mokslininkus skelbti savo mokslinių tyrimų 
rezultatus aukščiausio lygio mokslo žurnaluose. 
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2. Fakulteto Strateginio veiklos plano vykdymas 
Fakulteto veiklos strateginis planavimas vykdomas jau ketvirtus metus. Fakulteto 

Strateginio veiklos plano 2018 metams įvykdymo ataskaitą buvo svarstyta ir patvirtinta fakulteto 
tarybos 2018 m. vasario 13 d. posėdyje. 

 Visumoje fakultetas įvykdė savo strateginio veiklos plano įsipareigojimus 2018 metams. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į keletą reikšmingiausių fakulteto efektyvumo rodiklių. 

Fakultete 2018 metais bendrojo priėmimo metu priimta I studijų pakopos studentų apie 
30 % daugiau negu planuota. Deja, įvyko sumažėjimas priėmime į magistrantūros studijų 
programas (~15 %). Viena iš pagrindinių priežasčių mažėjančio į II pakopos studijas stojančių 
Lietuvos studentų skaičiaus – tai kritęs 2017 metais laiku apgynusių bakalauro baigiamąjį darbą 
studentų skaičius, dėl nesugebėjimo suderinti studijas ir darbinę veiklą, ir didelis fakulteto profilio 
specialistų poreikis darbo rinkoje.  

Mažėjantis fakultete studijuojančių Lietuvos studentų skaičius dalinai kompensuotas dėka 
laipsnio siekiančių užsienio studentų įstojusių į fakulteto studijų programas. Fakulteto studijų 
programose 2018 metais studijavo apie 14 % studentų iš kitų šalių. 

2018 metais fakulteto mokslininkai publikavo 32 (30 užsienio žurnaluose) (2017 m. – 29) 
straipsnius žurnaluose referuojamuose Clarivate Analytics Web of Knowledge duomenų bazėje ir 
turinčių citavimo indeksą, t.y. tiek kiek planuota. 

2018 metais tik 25 % įvykdytas prioritetinių krypčių mokslo projektų laimėjus nacionalinį 
finansavimą pajamų planas, nors buvo vykdomi trys šio tipo projektai. Tačiau fakulteto 
mokslininkai dar vykdė ~0,5 mln. Eur apimties 4 nacionalinius konkursinius mokslo projektus, 
kurie nepatenka į šio kriterijaus skaičiavimą, tai: 

1.  „Stebėsenai per pertvarą skirto portatyvaus laiko srities ultra plataus ruožo radaro 
prototipas“, MITA Reg. Nr. TPP-01-030, 31V-101; vadovas Dalius Navakauskas. 

2.  „Išmanioji optinio atsparumo testavimo sistema lazerinių technologijų sektoriui“, 
MITA Reg. Nr. TPP-01-011, 31V-102; vadovas Dalius Navakauskas. 

3. „Atviros prieigos virtualiosios realybės technologijų platforma" 01.2.2-CPVA-K-703-
02-0017, vadovas Artūras Serackis. 

4. „Daiktų interneto karkaso modelio ir priemonių intelektualioms transporto sistemoms 
kūrimas ir tyrimas“ 01.2.2-LMT-K-718-01-0054, vadovas Romualdas Navickas. 

Fakultete stabilizavosi doktorantų skaičius – 22. 2018 metais priimti 6, iš jų vienas – į 
laimėtas LMT konkursines vietas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą 
„Doktorantūros studijų plėtra“. 
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3. Studijos ir studentai  
Fakultete vykdomos visų pakopų studijos, pirmosios ir antrosios pakopos studijos 

vykdomos 4 studijų kryptyse, trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos – Elektros ir 
elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje.  

Šiuo metu fakultetas siūlo studijuoti 7 pirmosios pakopos, kurių viena vykdoma nuotoline-
ištęstine studijų forma, ir 6 antrosios pakopos studijų programose (1 lentelė). 2017 ir 2018 m. 
vykdyto priėmimo metu – „Telekomunikacijų inžinerija“ – deja nesurinko minimalaus studentų 
skaičiaus ir nebebus vykdoma.  

Visos fakultete vykdomos studijų programos, kurios buvo akredituotos pagal anksčiau 
galiojusią akreditavimo tvarką, buvo akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui. 2018 m. 
pavasarį SKVC atlikus vertinimą̨ pagal Studijų̨ krypčių̨ vertinimo ir laikino akreditavimo tvarką 
visos fakulteto vykdomos studijų programos yra laikinai akredituotos. 

 
1 lentelė. Elektronikos fakulteto studijų programos 

I pakopa 
Studijų programa, 
valstybinis kodas 

Specializacija Akreditacija, 
metais 

Automatika, 
612H62002 

Automatinis technologijų valdymas 
Kompiuterinis įrenginių valdymas 
Mikroprocesorinis automobilių elektros 
įrenginių valdymas 
Pastatų elektros sistemos 

6, nuo 2011–04–06 

Elektronikos 
inžinerija, 
612H61004 

Elektroninių įtaisų projektavimas 
Kompiuterizuotos elektroninės sistemos 

6, nuo 2012–03–20 

Kompiuterių 
inžinerija, 
612H69001 

Įterptiniai kompiuteriai 
Kompiuterių technika 

6, nuo 2016–02–01 

Telekomunikacijų 
inžinerija, 
612H64002 

Išmaniosios telekomunikacijos 
Telekomunikacijų technologijos 
Telekomunikacijų vadyba 

6, nuo 2013–04–17 

Elektros energetikos 
inžinerija, 
612H60001 

– Pradėta vykdyti nuo 2016-
09-01 

Informacinių 
sistemų inžinerija, 
612E15001 

Elektroninio verslo technologijos 
Kompiuterizuotos informacinės sistemos 

6, nuo 2013–04–17 

Daiktų interneto 
inžinerija, 
612I10001 

– Pradėta vykdyti nuo 2016-
09-01 

II pakopa 
Studijų programa, 
valstybinis kodas 

Specializacija Akreditacija, 
metais 

Automatika, 
621H62001 

Automatinės sistemos 
Mechatroninių sistemų automatika 

6, nuo 2011–04–06 

Elektros energetikos 
sistemų inžinerija, 
621H62002 

Elektros energetikos technologijos 
Modernioji elektros energetikos inžinerija 

6, nuo 2016–01–21 

Elektronikos 
inžinerija, 
621H61003 

Kompiuterizuotos elektroninės sistemos 
Mikro ir nano elektronika 

6, nuo 2014–08–11 
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Telekomunikacijų 
inžinerija, 
621H64003 

Telekomunikacijų technologijos 
Telekomunikacijų vadyba 

6, nuo 2013–04–17 

Kompiuterių 
inžinerija, 
621H69001 

Integruotų sistemų projektavimas 
Kompiuterių technologijos 

6, nuo 2016–02–01 

Informacinės 
elektroninės 
sistemos, 
621E15003 

Atvirojo kodo sistemos 
Signalų apdorojimo sistemos 
Verslo elektroninės sistemos 

6, nuo 2013–04–17 

 
Tris pirmosios (Informacinių sistemų inžinerija, Kompiuterių inžinerija ir 

Telekomunikacijų inžinerija) ir tris antrosios (Elektros energetikos sistemų inžinerija ir 
Elektronikos inžinerija, Kompiuterių inžinerija) studijų pakopų programas galima studijuoti anglų 
kalba. Kolegijų absolventams suteikiama galimybė tęsti studijas fakulteto antrosios pakopos 
studijų programose pabaigus tris (Automatika, Kompiuterių inžinerija, Telekomunikacijų 
inžinerija) fakultete siūlomas papildomų studijų arba Kompiuterių inžinerijos ištęstinių studijų 
programas. 

2018 metais buvo sudarytos naujos Elektronikos inžinerijos ir Informacinių sistemų 
inžinerijos papildomųjų studijų programos. Pirmasis priėmimas į jas įvyko 2019 m. vasario mėn. 
ir yra priimta 13 studentų. 

2018-10-01 fakultete studijavo 8,4 % (640 iš 7574) VGTU pirmosios, 8,2 % (138 iš 1697) 
VGTU antrosios studijų pakopų studentų ir 11 % (22 iš 198) doktorantų. Šie santykiai išliko 
panašūs kaip ir 2017 metais. 

2018 metais į fakulteto studijų programas buvo priimta 201 pirmosios ir 51 antrosios 
pakopų studentai bei 6 doktorantai.  

3.1 pav. pateikti 2018 metų priėmimo per LAMA BPO rezultatai į VGTU nuolatinių 
studijų programas, fakultetui tenkanti procentinė priimtų į pirmąjį kursą studentų dalis išliko 
panaši kaip 2017 metais. 

    
 
3.1 pav. Priėmimo į VGTU 2018 metais rezultatai  

 
Po 2017 metų priėmimo į Elektronikos fakulteto studijų programas kritimo, priimtų 

studentų skaičius 2018 metais vėl išaugo, priimta apie  7 % daugiau studentų (3.2 pav.).  

AI, 11% AF, 5%

AIF, 5%

EF, 10%

FMF, 33%

KIF, 8%

MF, 
5%

SF, 7%

TIF, 7% VVF, 9%

I pakopa NL studijos

AI, 2% AF, 5%

AIF, 12%

EF, 6%

FMF, 15%

KIF, 3%MF, 13%, 
13%

SF, 21%

TIF, 8%

VVF, 15%

II pakopa NL studijos
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3.2 pav. Priimtų ir viso studentų skaičiaus kitimas Elektronikos fakultete 2012–2018 metais 

 
 I pakopos studijose priimtų per bendrąjį priėmimą studentų skaičius į daugelį metų 
vykdomas studijų programas lyginant su 2017 metais sumažėjo. Šį sumažėjimą dalinai 
kompensavo priimti laipsnio siekiantys užsienio studentai (3.2 lentelė). 
 
3.2 lentelė. Priimtų į I pakopos studijų programas studentų skaičiaus kitimas 2012–2018 m. m. 

Studijų programos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Automatika 57 43 30 34 32 24 15 
Elektronikos inžinerija 65 64 61 48 44 40 41 
Informacinių sistemų 
inžinerija 50 54 72 66 57 31 37 

Kompiuterių inžinerija 
(+išlyginamosios) 22 18 17 14+6 9+6 23+4 16 

Telekomunikacijų 
inžinerija  
(nuolatinės+ nuotolinės 
ištęstinės) 

37 23+6 20+9 8+6 9+5 0 – 

Daiktų interneto 
inžinerija – – – – 14 13 7 

Elektros energetikos 
inžinerija – – – – 21 13 13 

 

II pakopos studijose priimtų per bendrąjį priėmimą studentų skaičius 2018 metais lyginant 
su 2017 sumažėjo visuose studijų programose. Bendrą studentų studijuojančiųjų II pakopos 
fakulteto studijų programose skaičių šiek tiek kompensavo laipsnio siekiančių užsienio studentų. 

 
3.3 lentelė. Priimtų į II pakopos studijų programas studentų skaičiaus kitimas 2012–2018 m. m. 

Studijų programos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Automatika 23 20 23 14 17 14 0 
Elektronikos inžinerija 13 18 17 12 19 15 12 
Elektros energetikos 
sistemų inžinerija 13 9 11 34 15 16 7 

Informacinės 
elektroninės sistemos 11 9 11 9 13 6 0 

Kompiuterių inžinerija 11 10 10 14 7 0 12 
Telekomunikacijų 
inžinerija 20 9 11 8 6 11 8 

 

231 208 209 202 226 187 201
91 75 83 91 94 73 51

1108

959
905 888 895

817
739

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Į I studijų pakopą priimtų studentų skaičius
Į II studijų pakopą priimtų studentų skaičius
Visas EF studentų skaičius
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Per paskutinius penkis metus Elektronikos fakulteto absolventų skaičius mažėjo, dėl 
sumažėjusio studentų skaičiaus (3.4 lentelė), tačiau atskiruose studijų programose pokyčiai buvo 
žymesni. 

 
3.4 lentelė. I ir II studijų pakopų absolventų laidos 2012–2018 m. m. 

Studijų programos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Automatika  20 23 56 59 62 40 22 
Elektronikos inžinerija 54 50 54 34 39 46 47 
Kompiuterių inžinerija 28 42 24 24 13 16 17 
Informacinių sistemų 
inžinerija 

40 25 24 27 24 33 42 

Telekomunikacijų inžinerija 77 81 54 39 29 25 21 
Elektros energetikos sistemų 
inžinerija 

11 10 10 6 7 13 6 

Informacinės elektroninės 
sistemos 

7 7 9 5 7 3 9 

Viso: 237 238 231 194 181 173 164 
 
Fakulteto studijų programų vykdomų anglų kalba pasiūla: 2013 metais buvo priimta 

studijuoti anglų kalba I pakopos Telekomunikacijų inžinerijos studijų programoje, 2014 metais – 
I pakopos Kompiuterių inžinerijos studijų programoje, 2015 metais – II pakopos Elektronikos 
inžinerijos studijų programoje, o 2017 metais – II pakopos Kompiuterių inžinerijos studijų 
programoje.  

Be minėtų studijų programų, studijos anglų kalba vykdomos I pakopos Informacinių 
sistemų inžinerijos ir II pakopos Elektros energetikos inžinerijos studijų programose. Reikia 
pažymėti, kad kol kas studijų anglų kalba tarp Lietuvos studentų populiarumas mažėja, tačiau 
studentų atvykstančių iš kitų šalių studijuoti skaičius padidėjo, I pakopoje 2018 metais tokių 
studentų įstojo net 22, o II pakopoje – 13. Išsamesnė studentų studijuojančių anglų k. skaičiaus 
statistika pateikta 3.5 lentelėje. Tokie studentai šiuo metu sudaro virš 14 % visų fakulteto studentų. 
3.5 lentelė. Bendras studijuojančių anglų kalba lietuvių ir užsienio studentų skaičius pagal 
programas  

Studijų programos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Elektros energetikos 
sistemų inžinerija  
(II pakopa) 

22 19 17 15 (12*) 19 (13*) 3 (11*) 5(9*) 

Elektronikos 
inžinerija (II pakopa) 

   3* 11 (9*) 2 (5*) (4*) 

Kompiuterių 
inžinerija (II pakopa) 

     0 (4*) (6*) 

Informacinės 
elektroninės sistemos 

29 (4*) 44 (8*) 50 (12*) 38 (9*) 39 (9*) 28 (17*) 30(11*) 

Kompiuterių 
inžinerija 

  5* 15 (13*) 29 (27*) 4 (39*) 2(39*) 

Telekomunikacijų 
inžinerija 

 5 4 5 (1*) 8 (2*) 3 (1*) 1(1*) 

Viso: 51 (4*) 68 (8*) 76 (17*) 59 (38*) 106 (60*) 40 (77*) 38(70*) 
* Tarptautinio studijų centro studentai     

 
Taip pat fakultete kiekvienais metais studijuoja ir kitų šalių studentai atvykę pagal studijų 

mainų programas. 2018 metais fakultete pagal mainų programas studijavo net 62 studentai, kai 
2012 m. – 42, 2013 m. – 35, 2014 m. – 41, 2015 m. – 31, 2016 m. – 55, 2017 m. – 47 studentai. 

Studentų nutraukusių studijas Elektronikos fakultete skaičius (iki spalio mėn. 1 d.) 2015 
metais sumažėjo iki 19, dėl pasikeitusios studijų tvarkos, kuri suteikė studentams su skolomis 
galimybę išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių. Tačiau, po metų studentų 
nutraukusių studijas skaičius vėl išaugo (3.3 pav.). Daugiausia studentų studijas nutraukė savo 
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noru per ataskaitinius metus pirmosios pakopos studentai, likusieji tęsė studijas su savo grupe 
atsiskaitant modulius su žemesnio kurso grupėmis arba kartojo kursą (3.6 lentelė). Susirūpinimą 
kelia vėl išaugęs studijas nutraukusių II pakopos studentų skaičius. Pastebima tendencija, kad daug 
studentų savo noru nutraukia studijas nepanaikinę pirmojo semestro skolų. 

 

 
3.3 pav. Studentų nutraukusių studijas dinamika 
3.6 lentelė. Studentų nutraukusių studijas I pakopos Elektronikos fakulteto studijų programose 
skaičiai 

Studijų 
programa, 

I/II pakopos 

2015 2016 2017 2018 

Savo noru 

Už 
nepažan-

gumą Savo noru 

Už 
nepažan-

gumą Savo noru 

Už 
nepažan-

gumą Savo noru 

Už 
nepažan-

gumą 
Automatika  4/0 0/0 4/1 1/0 12/1 4/0 8/2 0 
Elektronikos 
inžinerija  6/0 0/0 13/0 3/0 15/4 4/0 7/5 0 

Kompiuterių 
inžinerija 1/0 0/0 3/1 2/0 3/1 2/0 13/2 1/0 

Informacinių 
sistemų  
Inžinerija–I/ 
Informacinės 
elektroninės 
sistemos –I 

4/0 0/0 15/0 2/0 11/4 10/0 10 1/0 

Telekomuni-
kacijų 
inžinerija 

2/0 2/0 3/0 1/0 7/0 5/0 6/2 3/0 

Elektros 
energetikos 
sistemų 
inžinerija–II 

0 0 0 0 0/3 0/2 3 0 

Daiktų 
interneto 
inžinerija – I 

– – 0 0 4 1 1 0 

Elektros 
energetikos 
inžinerija – I 

– – 0 0 0 1 2 0 

Viso: 17/0 2/0 36/2 8/0 52/13 17/2 50/11 5/0 
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4. Mokslas 
Nuo 2017-07-01 Elektronikos fakultete yra 3 katedros: Elektros inžinerijos (EIK), 

Elektroninių sistemų (ESK), Kompiuterijos ir ryšių technologijų (KRTK), du mokslo institutai: 
Stiprių magnetinių laukų (SMLI) ir Telekomunikacijų (TI), bei 2016 metais gegužės mėnesį 
Elektronikos fakultete įsteigta Mikro ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo 
laboratorija (µnPTL), įsikūrusi Nacionalinio Fizinių Technologinių Mokslų Centro (NFTMC) B 
dalyje. Laboratorijos paskirtis – koncentruoti visų mikro- ir nanoelektroninių sistemų 
projektavimo ir tyrimo darbus. Bendros prieigos laboratorijoje, kurioje dirba VGTU ir kitų 
institucijų mokslininkai ir studentai, numatoma vykdyti užsakomuosius verslo įmonių darbus. 
Laboratorijos veikla taip pat apims fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, 
eksperimentinės plėtros darbus, aukštos kvalifikacijos specialistų, magistrų ir daktarų rengimą. 

Elektronikos fakultete 2018 metais vykdyti 7 mokslo tiriamieji darbai prioritetinėje VGTU 
mokslo kryptyje „Mechatronika“, vienas jų sėkmingai užbaigtas. Šioje mokslo kryptyje fakulteto 
mokslininkai dirba 5 tematikose: „Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos“, „Inovatyvios 
elektroninės sistemos“, „Išmaniosios įterptinės sistemos“, „Metamedžiagos ir nanodariniai“ ir 
„Bionika ir biomedicinos inžinerinės sistemos“. Be šių, Elektronikos fakulteto mokslininkai dirba 
trijose tematikose VGTU prioritetinėje mokslo kryptyje „Informacinės ir komunikacijos 
technologijos“: „Informacijos ir informacinių technologijų sauga“, „Išmaniosios signalų 
apdorojimo ir ryšių technologijos“ ir „Dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo sistemos“. 
Fakulteto padalinių mokslinių tyrimų temos yra Mechatroninių sistemų optimizavimas, 
Mechatroninių sistemų ir jų vykdiklių tyrimas, Elektrotechninių medžiagų elektromagnetinių 
parametrų matavimo teorijos kūrimas, Loginių IG ir SAK dinaminių parametrų automatizuotų 
matavimo sistemų kūrimas, Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos, Elektroniniu ryšiu 
teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas, Kognityvių 
radijo ryšio sistemų plėtros ir radijo spektro prieigos koncepcijų kūrimas, Stiprių magnetinių laukų 
generavimas ir taikymas, Elektroninių elektros energijos keitiklių kūrimas ir tyrimas, Kompiuterių 
sistemų saugos tyrimas, Mažatriukšmių integrinių grandynų kūrimas. 

Per 2018 metus 11 mokslininkų 19 kartų stažavosi užsienio universitetuose. Pagal 
ERASMUS+ dėstytojų mainų programą fakulteto mokslininkai į užsienio universitetus skaityti 
paskaitų vyko 4 kartus. Fakultete paskaitas skaitė ir moksline patirtimi dalijosi 12 mokslininkų (iš 
JAV, Jordanijos, Prancūzijos ir Vokietijos). Užsienyje stažavosi 4 mūsų fakulteto doktorantai. 

Elektronikos fakultetas kartu su Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir 
technologijos mokslų centru yra 2017 metais pakartotinai įgijo teisę tęsti doktorantūros studijas 
Technologijos mokslų srities Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje. 2018 metais 
fakultete studijavo 22 doktorantai, 2018 metais priimti 6, iš jų vienas – į laimėtą LMT konkursines 
vietą pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. 
Fakultetas keli metai iš eilės yra antras universitete pagal priimamų doktorantų skaičių. Visų 
doktorantų vadovai – VGTU Elektronikos fakulteto mokslininkai. Kaip matyti iš 4.1 pav. pateiktos 
Elektronikos fakulteto doktorantūros studijų statistikos, 2012–2015 metais doktorantų skaičius 
sparčiai mažėjo, tačiau 2016–2018 metais stabilizavosi ties 21–23 doktorantais. 

Didžiausias doktorantų skaičiaus šiuo metu yra Elektroninių sistemų katedroje 
(4.1 lentelė). Fakultetas taip pat pirmauja universitete pagal doktorantų laiku apgynusių daktaro 
disertacijas dalį. Disertacijų gynimo tarybose dalyvavo aukšto lygio mokslininkai iš užsienio 
mokslo institucijų. Pastaraisiais metais išlieka problema su užsienio mokslininkų atvykimu ir 
dalyvavimu disertacijų gynime, nes nuo 2017 metų LMT tam lėšų neskiria, o VGTU 
Doktorantūros skyrius tam lėšų irgi nėra numatęs.  

Elektronikos fakultete 2018 m. stažavosi 4 doktorantai iš kitų universitetų. Kompiuterijos 
ir ryšių technologijų katedroje 5 mėn. stažavosi doktorantai Ibrahim Serhat Bulut ir Kardeş Aslan 
iš Yildiz technikos universiteto, Turkija. Elektroninių sistemų katedroje – 4,5 mėn. Issam Ghabry 
ir 3 mėn Amira Mhir iš Tuniso. 
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 4.1 pav. Doktorantūros studijų statistika Elektronikos fakultete 
4.1 lentelė. Doktorantų skaičiaus kitimas Elektronikos fakulteto katedrose 

Katedra 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Automatikos Elektros inžinerijos 4 4 3 3 

7 7 Elektrotechnikos 4 2 2 3 
Elektroninių sistemų 9 9 8 10 10 10 
Kompiuterių 
inžinerijos 

Kompiuterijos ir 
ryšių technologijų 4 4 3 3 

6 5 Telekomunikacijų 
inžinerijos 5 4 5 2 

Viso: 26 23 21 21 23 22 
 
2018 metais 6 Elektronikos fakulteto mokslininkai buvo Elektros ir elektronikos inžinerijos 

(01T) mokslo krypties doktorantūros komiteto nariai (įskaitant pirmininką). 12 Elektronikos 
fakulteto mokslininkų dalyvavo disertacijų gynimo tarybose. 

2018 metais Elektronikos fakulteto mokslininkai konkursinio finansavimo LMT 
administruojamiems mokslininkų grupių projektams nelaimėjo (2014 m. – laimėjo vieną, 2015 m. 
– du, 2016 m. – tris, 2017 m. – vieną), tačiau vykdė du LMT administruojamus projektus, kurių 
finansavimas laimėtas ankstesniais metais. 2018 m. tęsė vieną anksčiau pradėtą MITA 
administruojamą technologinės plėtros projektą bei pradėjo vykdyti du naujus, remiamus 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis: „Stebėsenai per pertvarą skirto portatyvaus laiko 
srities ultra plataus ruožo radaro prototipas“ ir „Išmanioji optinio atsparumo testavimo sistema 
lazerinių technologijų sektoriui“. Taip pat vykdė projektą pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai 
sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“, 
dalyvavo kaip partneriai Horizon 2020 programos tarptautiniame mokslo projekte PARE bei 
viename „Intelekto“ projekte. Vykdė 13 (2014 m. – 12, 2015 m. – 13, 2016 m. – 5, 2017 m. – 6) 
užsakomųjų darbų ūkio subjektams ir 2 teismo ekspertizes. Parengė 3 (2014 m. – 8, 2015 m. – 6, 
2016 m. – 5, 2017 m. – 10) MTEP projektų paraiškas, iš jų nė vienos (2014 m. – 2, 2015 m. – 1, 
2016 m. – 2. 2017 m. –1) – tarptautiniams projektams. Detali Elektronikos fakulteto padalinių 
mokslinių projektų ir užsakomųjų darbų apimčių dinamika pateikta 4.2 lentelėje.  

2017 m. fakulteto mokslininkai dalyvavo rengiant paraiškas pagal priemonę Nr. 01.2.2-
CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos 
skatinimas“ – Savavaldžio transporto technologijų vystymo bei jų pritaikymo infrastruktūroje ir 
techniniuose sprendimuose žmonių ir prekių mobilumui gerinti, Atviros prieigos virtualiosios 
realybės technologijų platformos, Inovatyvių robotinių sprendinių efektyvesniam robotikos bei 
skaitmeninių duomenų valdymo priemonių diegimui gamyboje sukūrimo. Atviros prieigos 
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virtualiosios realybės technologijų platformos kompetencijų centrui vystyti skirtas finansavimas, 
ir šis centras 2018 m. sėkmingai pradėtas kurti. 

2018 metais fakulteto mokslininkai gavo Lietuvos Respublikos patentą „Didelės galios 
hibridinė elektro-magnetoporacijos sistema“.2018 metais fakulteto Clarivate Analytics Web of 
Science (CA WoS) duomenų bazės žurnaluose, turinčiuose citavimo rodiklį, paskelbė 32 (2017 m. 
– 29) straipsnius, iš jų 30 (2016 – 23) – užsienio žurnaluose. 2018 metais fakulteto mokslo 
straipsnių skaičius CA WoS duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, tenkantis vienam 
mokslininko pilnojo darbo laiko ekvivalentui (įskaitant ir lektorius) – 1,58. 

Detali fakulteto mokslininkų publikacijų Clarivate Analytics Web of Science duomenų 
bazės žurnaluose statistika pateikta 4.3 lentelėje. Po katedrų apjungimo, sumažėjo publikacijų 
skaičiaus variacija tarp katedrų. 

Elektronikos fakulteto išskirtinai stiprus mokslinis padalinys – Stiprių magnetinių laukų 
institutas – vykdo mokslinius tyrimus didelės galios elektronikos, elektrinių ir magnetinio lauko 
generatorių kūrimo ir taikymo srityje, yra Europos impulsinės galios laboratorijų (EPPL) narys. 
Išplėstas bendradarbiavimo ir partnerių tinklas biotechnologijos ir biomedicinos mokslų srityje su 
Gamtos Tyrimų Centru, Valstybinio Mokslinių Tyrimų Instituto Inovatyvios Medicinos Centru, 
Vilniaus universitetu. Bendradarbiavimas užtikrino sistemingą bendrų mokslinių darbų 
publikavimą prestižiniuose mokslo žurnaluose. Tokių publikacijų recenzuojamuose užsienio 
leidiniuose su citavimo rodikliu skaičius 2018 m. – 9 (2016 m. – 6, 2017 m. – 6). 

 2018 metais, kaip ir 2017 metais, SMLI pateikė paraišką Lietuvos MTEP projekto 
konkursiniam finansavimui. SMLI mokslinių tyrimų rezultatai buvo pristatyti tarptautinėse 
mokslo konferencijose Vokietijoje, Olandijoje, Slovėnijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.  

Antrasis fakulteto mokslinis padalinys – Telekomunikacijų institutas, biudžetinių mokslo 
etatų neturi. 2018 šio instituto direktorius doc. Darius Plonis laimėjo Lietuvos Mokslų Akademijos 
jaunųjų mokslininkų stipendiją 2018-2019 metams. 

Tik 2016 m. gegužės mėn. įsteigta VGTU Elektronikos fakulteto Mikro ir nanoelektroninių 
sistemų projektavimo ir tyrimo laboratorija taip pat įnešė svarų indėlį į fakulteto mokslinę veiklą 
– laimėjo finansavimą projektui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
skatinimas“ 01.2.2-LMT-K718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos 
srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“, vykdė užsakomąjį 
mokslo darbą UAB „Icus LT“. 

Plėsdami tarptautinius ryšius užsienyje dirbo bei stažavosi ir kitų padalinių mokslininkai: 
Elektroninių sistemų katedros profesorius Dalius Navakauskas 9 dienas dalyvavo San Diego, JAV, 
vykusioje ASCB-EMBO 2018 metinėje konferencijoje, tos pačios katedros lektorius Raimondas 
Pomarnacki 4 dienas stažavosi Europos Kosmoso agentūroje Nordveike, Nyderlanduose, 
Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedros profesorius Šarūnas Paulikas 8 dienas dalyvavo IEEE 
suvažiavime Keiptaune, Pietų Afrikoje, o docentas Vaidotas Barzdėnas 7 dienas dalyvavo 
Tarpkultūrinių kompetencijų mokymuose (YEBO!) projekte Blumfonteine, Pietų Afrikoje. 

2018 metais vykusiame 2013-2017 metų mokslinės veiklos rezultatų palyginamajame 
vertinime, kurį organizavo MOSTA, VGTU Elektronikos fakultetas kartu su VGTU 
Fundamentinių mokslų fakulteto atstovais buvo vertinami Technologijos mokslų srities Elektros 
ir elektronikos inžinerijos 01T bei Informatikos inžinerijos 07T mokslo kryptyse. Buvo vertinama 
MTEP veiklų kokybė, ekonominis bei socialinis poveikis ir MTEP veiklos perspektyvumas. 
Kompetentingi užsienio ekspertai abiejų krypčių rezultatus visais aspektais įvertino 3 balais 
(gerai), tai yra, vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu – vykdomi 
moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu; vertinamasis vienetas vykdo 
svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės 
bendruomenės ribų – vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei, santykis su verslu, 
sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai 
įstaigai; vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus – vertinamasis vienetas yra 
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pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio 
poveikio įvertinimų sumą 2 balais. 
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4.2 lentelė. Elektronikos fakulteto padalinių mokslo projektų ir užsakomųjų darbų apimtys tūkst. Eur 

Padalinys 
2014 2015 2016 2017 2018 

UD MP PVE UD MP PVE UD MP PVE UD MP PVE UD MP PVE 
AUK 

EIK 
1,16 0,00 0,23 0,00 5,61 1,09 0,00 0,00 0,00 

1,20 0 0,17 6,90 0 1,05 
ETK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,35 

ESK 51,41 11,20 6,57 14,03 45,02 7,94 85,73 33,73 15,98 1,50 4,70/ 
57,3* 

0,86/ 
8,14* 5,70 31,60 4,34 

KIK 
KRTK 

4,56 0,00 0,92 17,00 5,61 5,34 0,00 0,00 0,00 
4,70 0 0,86 2,50 4,70 1,47 

TIK 0,00 41,49 15,27 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,31 

SMLI 0,35 0,00 0,22 2,14 0,00 1,07 0,00 127,7 72,97 0 0/ 
137,0* 

–
/171* 1,20 32,60 42,25 

TMI 4,43 0,00 – 0,00 8,68 4,34 46,15 – 8,68 0 0 – 0 0 – 
MNESPTL – – – – 4,83 0,00 – – – 5,70 0 – 0 0 – 

Viso: 61,91 52,69 4,63 37,51 56,24 3,78 96,71 207,58 13,84 13,1 4,70/1
94,3* 0,82 16,3 68,9 3,89 

* Jei šių vykdomų projektų apimtys būtų aktuotos 2017 metais 
4.3 lentelė. Elektronikos fakulteto padalinių publikacijų CA WoS statistika (mokslo etatai įskaitant ir lektorius: 10–01 dienai) 

Pada- 
linys 

2014 2015 2016 2017 2018 

WoS  
str. su IF 

sk. 

Mokslo 
etatai 

Str. sk. 
per 

moksl. 
etat. 

WoS  
str. su IF 

sk. 

Mokslo 
etatai 

Str. sk. 
per 

moksl. 
etat. 

WoS  
str. su IF 

sk. 

Mokslo 
etatai 

Str. sk. 
per 

moksl. 
etat. 

WoS  
str. su IF 

sk. 

Mokslo 
etatai 

Str. sk. 
per 

moksl. 
etat. 

WoS  
str. su IF 

sk. 

Mokslo 
etatai 

Str. sk. 
per 

moksl. 
etat. 

AUK 
EIK 

7 5,14 1,36 3 5,13 0,58 1 4,00 0,25 
10 7,30 1,37 6 6,58 0,91 ETK 4 3,82 1,05 5 3,03 1,65 2 3,40 0,59 

ESK 15 9,54 1,57 9 7,44 1,21 16 7,48 2,14 10 7,22 1,39 10 8,60 1,16 
KIK 

KRTK 
6 4,98 1,20 6 4,24 1,42 9 3,39 2,65 

5 5,45 0,92 7 4,90 1,43 TIK 1 2,72 0,37 4 2,44 1,64 2 1,97 1,02 
SMLI 7 1,60 4,38 8 2,00 4,00 6 1,75 3,43 7 0,8 8,75 9 0,40 22,5 
TMI 0 0,00 – 0 0,50 0,00 1 0,00 – 0 1 0 1 1,00 1,00 
MNESPTL – – – – – – 1 0,00 – 1 0 – 2 – – 

Viso: 36 27,80 1,29 33 24,77 1,33 34 21,99 1,55 29 21,78 1,33 32 21,48 1,49 
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5. Poveikis regionui 
Elektronikos fakultetas kas metai rengia Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos 

,,Mokslas – Lietuvos ateitis“ sekciją „Elektronika ir Elektrotechnika“. 21-oji konferencija vyko 
2018 m. kovo 16 d. Joje pranešimus skaitė 74 jaunieji mokslininkai iš Lietuvos ir užsienio (6 
pranešimai iš svečių Baltarusijos). 

2018 metais fakultetas siekdamas glaudesnio bendradarbiavimo tarp elektronikos srities 
mokslininkų ir įmonių surengė tarptautinę atvirą mokslinę-techninę elektros, elektronikos ir 
informatikos mokslų konferenciją eStream 2018. Konferencijoje savo mokslinius tyrimus ir 
rezultatus pristatė 19 (2014 m. – 15, 2015 m. – 29, 2016 m. – 25, 2017 m. – 36) pranešėjų, iš jų 10 
(2014 m. – 13, 2015 m. – 19, 2016 m. – 14, 2017 m. – 24) – VGTU mokslininkai, 7 pranešimus 
perskaitė svečiai iš užsienio – Baltarusijos, Latvijos, Rusijos ir Vokietijos. Konferencijos 
pranešimų medžiaga patalpinta IEEE Xplore bazėje. 

Taip pat praeitais metais lapkričio mėn. Elektronikos fakultete vyko Lietuvos ir Latvijos 
IEEE skyrių  organizuojama konferencija AIEEE 2018. 

Elektronikos fakulteto mokslininkai ir kiti darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairių Lietuvos 
ir užsienio organizacijų veikloje.  

Elektronikos fakulteto darbuotojai išskirtinai atstovauja Lietuvą didžiausios pasaulyje 
profesinės savanoriškos organizacijos IEEE (angl. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) Lietuvos skyriaus veikloje. Šiuo metu IEEE Lietuvos skyrius turi tris draugijų 
padalinius: Švietimo (Education Chapter), jungtinį Antenų, Elektroninių įtaisų ir Mikrobangų 
teorijos bei technikos (Antennas and Propagation/Electron Devices/Microwave Theory and 
Techniques Chapter (AT/ED/MTT)) ir jungtinį Signalų apdorojimo, Dirbtinio intelekto ir 
Telekomunikacijų (Signal Processing/Computational Intelligence/Communications Society 
(SP/CIS/COM)). Lietuvos skyriaus, Švietimo ir SP/CIS/COM padalinių pirmininkai yra 
Elektronikos fakulteto mokslininkai. Taip pat IEEE draugijos nariais yra 29 fakulteto darbuotojai. 
IEEE Lietuvos padalinys aktyviai į šią veiklą įtraukia ir Elektronikos fakulteto studentus bei 
doktorantus. Yra sukurtos studentų ir jaunųjų profesionalų draugijos, kuriose nariais yra per 15 
fakulteto studentų. IEEE draugijos veiklos rėmuose yra organizuojami kasmetiniai mokslo ir 
techniniai renginiai: IEEE Day 24, IEEEXtreme 24-Hour Programming Competition 2018. Šiuose 
renginiuose dalyvauja ne tik fakulteto darbuotojai ir studentai, bet ir atstovai iš kitų Lietuvos ir 
užsienio mokslo institucijų, pramonės įmonių.  

IEEE Lietuvos skyrius ir jo padaliniai remia jaunųjų mokslininkų tyrimus. Kiekvienais 
metais išdalinami apdovanojimai geriausiems pranešimams Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
konferencijos ,,Mokslas – Lietuvos ateitis“ sekcijoje „Elektronika ir Elektrotechnika“. Taip pat 
mokslo metų pabaigoje yra renkamos geriausios Elektronikos fakulteto magistro tezės ir 
apdovanojami jų autoriai bei vadovai. 

Nuo 2011 metais fakultetas yra CUCEE (Cooperation of Universities in Central and 
Eastern Europe) organizacijos nariu, kuri vienija 6 Centrinės ir Rytų Europos universitetus iš 
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Estijos ir Ukrainos bei sudaro galimybę šiai organizacijai 
priklausančių universitetų studentams studijuoti kitame organizacijai priklausančiame universitete 
ir gauti antrąjį diplomą. 

VGTU Elektronikos fakultetas mokslininkai yra Europinių impulsinės galios laboratorijų 
tinklo nariai. Elektrotechnikos katedros darbuotojai prof. S. Balevičius ir prof. N. Žurauskienė 
atstovauja Universitetą ir fakultetą šių laboratorijų vadovaujančiuose organuose. Fakulteto 
mokslininkai taip pat atstovauja Universitetą Infobalt, BALTECH, Linpra, IFAC, NETA 
asociacijose. 

2018 metais 4 fakulteto mokslininkai dalyvavo 6 periodinių mokslo leidinių redakcinėse 
kolegijose, iš kurių 5 – užsienio žurnalai. Taip pat 4 fakulteto mokslininkai dalyvavo kitų 
institucijų rengiamų konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose. 
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6. Studentų veikla ir pasiekimai 
Fakultete skatinama studentų mokslinė veikla įtraukiant juos į mokslinius tyrimus. Pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 
priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklės 
„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ „4G ir ateities 5G bevielio ryšio 
aukštadažnių galios stiprintuvų architektūrų tyrimas“. Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-03-0007 Projekto 
vadovas: Vaidotas Barzdėnas, projekto vykdytojas – pirmos pakopos, antro kurso Elektronikos 
inžinerijos studentas Edgard Aleinikov. 

Fakulteto studentai nuo 2014 m. yra Unisec Europa organizacijos dalimi, kurios tikslas yra 
įtraukti universitetų studentus į kosmoso tyrimus. 

2018 m. balandžio mėnesį 5 Automatikos studentai dalyvavo 26-ojoje dviejų savaičių 
trukmės pavasarinėje mokykloje Štralzundo taikomųjų mokslų universitete pagal FUSES+ 
programą, skirtoje atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimams. 

Fakulteto studentų atstovybė per 2018 metus organizavo ir dalyvavo šiuose renginiuose: 
Studijų mugė Litexpo „Studijos 2019“, studijų mugė Kaune, moksleivių sutikimas fakultete, 
moksleivių stovykla „Pažink profesiją“, „Tyrėjų naktis“, „Gedimino dienos“ (fakulteto stendo 
ruošimas), atsakinėjo į moksleivių užduodamus klausimus VGTU SA EF Facebook paskyroje, 
„Alfa“ studento savaitė, inžinierių dienos INDI`18. Teikė pagalbą pirmakursiams integruojantis į 
universiteto bendruomenę – pirmakursių vasaros stovykla Aukštadvaryje. 

2018 m. gegužės 2-3 dienomis fakulteto studentų atstovybė organizavo tradicinę šventę – 
fakulteto dienas „Tranzas 2018“, kurios metu be įprastų konkursų ir „protmūšio“ buvo 
organizuotos studentų kūrybinės dirbtuvės. Šias dirbtuves rėmė UAB „Lemona“, jų metu buvo 
pagaminti ir pristatyti elektroninių įtaisų veikiantys prototipai. 

Siekiant pagerinti studentų motyvaciją ir paskatinti karjeros planavimą 2018 m. gruodžio 
13 d. Elektros inžinerijos katedra organizavo „GreenMeeting“, kurio metu savo sėkmės istorijomis 
dalinosi UAB „Elektros projektavimas“ direktorius Julius Šmaižys, UAB „Engineer“ projektų 
vadovai Gintautas Peseckis ir Veronika Malyško, UAB „Dematic“ valdymo grupės vadovas 
Mindaugas Jankauskas, UAB „Grigeo“ automatikos inžinierius Karolis Liulys. Renginyje 
dalyvavo apie 50 studentų. 
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7. Personalas 
2018 metais Elektronikos fakultete dirbo 87 pedagogas (17 profesorių, 33 docentai, 

28 lektoriai, 9 asistentai) ir 3 mokslo darbuotojai. Fakultete yra 4 profesoriai emeritai. 
Tarp fakulteto mokslininkų ir dėstytojų dominuoja 25–44 metų darbuotojai (7.1 pav.). Iš 

pastarųjų net ~40 % amžius yra 25–34 metai. Šiuo metu fakultete vyksta kartų kaita. Tuo galima 
paaiškinti gana kuklius fakulteto laimėjimus tarptautiniame konkursiniame mokslo finansavime. 
Jauni docentai dar neturi sukaupę pakankamai patirties ir įdirbio projektams laimėti, o vyresnio 
amžiaus mokslininkų skaičius praktiškai nekinta per pastaruosius 3 metus. 
 

 
7.1 pav. Fakulteto akademinio personalo pasiskirstymas pagal amžių 

Daugiau kaip 2/3 fakulteto dėstytojų fakultete dirba ne pilnu etatu (7.2 ir 7.3 pav.). Tai 
fakultetui teikia ir pliusus ir minusus. Kaip taisyklė, dalimi etato dirbantys dėstytojai ateina iš 
pramonės įmonių, jie yra patrauklūs studentams. Studentai gauna Lietuvos ūkui aktualias žinias. 
Šie dėstytojai fakultetui ir jo padaliniams sudaro galimybes glaudžiai bendradarbiauti su ūkio 
subjektais užtikrinant studentams praktikos vietas, remiant įvairias fakulteto veiklas. Deja, tokie 
dėstytojai, kaip taisyklė, įneša mažą indėlį mokslo-tiriamuosiuose darbuose, projektuose, kitoje 
mokslinėje produkcijoje. To pasėkoje atsiranda grėsmė jų gebėjimui atestuoti esamoms pareigoms 
už 5 metų kadenciją, nes dauguma šių dėstytojų fakultete eina docento pareigas, o darbas 
žemesnėse pareigose jiems tampa nepatrauklus.  
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7.2 pav. Fakulteto akademinio personalo pasiskirstymas pagal pareigybes 
 

 
7.3 pav. Fakulteto pilnu etatu dirbančių dėstytojų santykis su visais dėstytojais 
 

Mažėjant tiek universitete, tiek Fakultete studijuojančių studentų skaičiui (per du metus 
studentų skaičius sumažėjo apie 10 %), mažėja ir fakulteto akademinių etatų skaičius (7.1 lentelė). 
Per paskutinius metus etatų skaičius sumažėjo apie 2,5 etatų, t. y. apie 4 %.  
7.1 lentelė. Etatų kaita Elektronikos fakulteto padaliniuose 

Padalinys 2012 2013 2014 2014 2016 2017 2018 

AUK EIK 
19,48 18,67 15,42 15,38 11,99 

21,91 19,74 
ETK 11,67 12,54 11,47 9,08 10,21 
ESK 26,88 26,40 28,61 22,32 22,43 21,66 22,8+1 

KIK KRTK 
18,28 14,55 14,95 12,71 10,16 

16,36 14,69 
TIK 15,35 13,1 8,15 7,33 5,92 
SMLI 1,50 1,70 1,60 2,00 1,75 0,8 0,4 

TI 0 0 0 0,5 0 1 1 

MNESPTL 0 0 0 0 0 0 0 

Viso 93,16 86,96 80,2 68,82 62,46 59,93 59,63 
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Nuo 2018 metų įsigaliojo griežtesni Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų, 
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo bei 
minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato 2018 m. 
kovo 27 d. nutarimo Nr. 103-3.2 redakcija). Pagal šiuos reikalavimus, šiemet atestaciją  už 5 metų 
kadenciją turi vykdyti 9 fakulteto dėstytojų, iš jų 2 profesoriai, 5 docentai ir 2 lektoriai. Šiai dienai 
4 darbuotojai nėra įvykdę minimalių reikalavimų už 5 metų kadenciją, du iš jų VGTU dirba pilnu 
etatu.  

Universitetinė dėstytojų skatinimo už pasiekimus moksle ir studijose sistema fakultete kol 
kas neduoda reikšmingų rezultatų. Didžiausia dalis, apie 57 %, dėstytojų tesurenka surenka iki 5 
skatinimo balų (7.4 pav.), tačiau dėstytojų skaičius surenkantis nuo 5 iki 10 skatinimo balų išaugo 
dvigubai lyginant su 2016 m. rezultatais. Daugiausia skatinimo balų surenkama už aukšto lygio 
publikacijas. Dalimi etato (ateinantys) dirbantys fakulteto dėstytojai, kaip taisyklė, nėra 
suinteresuoti siekti didesnės mokslinės ir studijų produkcijos savo pagrindinio darbo sąskaita. 

 

 
7.4 pav. Fakulteto dėstytojų skatinimo balų už atitinkamus metus dinamika  
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8. Pagrindinių fakulteto veiklų kokybės užtikrinimo sistema 
Šiuo metu VGTU yra įdiegta ir tobulinama universiteto ir jo padalinių veiklų kokybės 

valdymo sistema (KVS), atitinkanti ISO9001 standartą.  
Pagal kokybės vadybos sistemos reikalavimus, fakultete 2015 lapkričio 4 d. rektoriaus 

įsakymų Nr. 1150 paskirtas Elektronikos fakulteto vadovybės atstovas kokybei  (VAK) – doc. dr. 
Vaidotas Barzdėnas. VAK atsakingi už kokybės vadybos sistemos (KVS) įgyvendinimą ir 
rūpinimąsi, kad visi darbuotojai suprastų KVS reikalavimus ir jais vadovautųsi darbinėje savo 
veikloje.  

Kiekvienais metais, pagal VGTU strateginio planavimo tvarkos aprašą, Elektronikos 
fakultetas planuoja veiklos 26 rodiklių siektinas reikšmes. Šios siektinos reikšmės  surenkamos iš 
atskirų fakulteto padalinių, susumuojamos ir fakulteto VAK suvedamos bei stebimos procesų 
rodiklių sistemoje (QPR, angl. Quality Processes Results), esančioje universiteto intranete. QPR 
sistemoje kiekvienas fakulteto siektinas rodiklis yra aprašomas su leistinomis variavimo ribomis 
(leistinas rodiklių variavimo ribas mums nurodys iš aukščiau). Šios siektinos reikšmės yra 
įvedamos į šią sistemą ir nusidažo atitinkama spalva (žalia – teigiama, geltona – riba tarp teigiamos 
ir neigiamos, raudona – neigiama). Metų eigoje fakulteto VAK gali šiuo parametrus koreguoti, jei 
jie pasikeitė, informuoti fakulteto vadovybę jei proceso parametrai neįgyvendinami ar sėkmingai 
įgyvendinami. Kiekvienais metais, fakultetas atlieka šių parametrų įgyvendinimo arba 
neįgyvendinimo analizę.  

Pagal kokybės valdymo sistemos reikalavimus, kas metus turi būti atliekamas vidinis 
institucijos padalinių auditas. Tam tikslui, 2018 m. kovo 14 d. rektoriaus įsakymu Nr. 257 buvo 
paskirtas fakulteto VAK – juo dar kartą tapo doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, o 2018 m. rugsėjo 11 d. 
įsakymu Nr. 825 sudarytos vidinės auditorių grupės, kuriose paskirta iš Elektronikos fakulteto – 
Violeta Butkevičienė.. 

2018 m. lapkričio 05 d. Elektronikos fakultete buvo atliktas vidinis auditas, kurį atliko 
Kęstutis Čiuprinskas ir Nora Skaburskienė. Auditoriai konstatavo, kad atlikus vidinį auditą 
neatitikčių neaptikta. Tuo tarpu fakulteto vidiniams auditams atsakingas asmuo – Violeta 
Butkevičienė –  dalyvavo audituojant kitus universiteto skyrius.  

2018 m. lapkričio 27 d.. Elektronikos fakultete įvyko ketvirtasis padalinio vadovybinės 
vertinamosios analizės (VVA) posėdis, kuriame dalyvavo prof. dr. Šarūnas Paulikas, doc. dr. 
Vaidotas Barzdėnas, doc. dr. Dainius Udris, doc. dr. Raimondas Pomarnacki, bei Violeta 
Butkevičienė. Šio posėdžio metu buvo aptarti teigiami vidinio audito rezultatai, bei pateiktos 
pastabos ir rekomendacijos universiteto VVA. 

Vienas pagrindinių veiksnių studijų kokybės užtikrinime yra grįžtamasis ryšys. 
Remdamasi VGTU organizuojamos studentų apklausos apie dėstytus dalykus ir juos dėstančius 
dėstytojus rezultatais, fakulteto administracija kartu su katedrų vedėjais ir Studijų programų 
komitetų (SPK) nariais bent du kartus metuose susitinka su studentais aptarti: sesijų rezultatus, 
apklausų rezultatus ir atsakomuosius veiksmus. Du kartus per mokslo metus fakulteto dekanas ar 
prodekanas kartu su atitinkamos SPK nariu pasirinktinai dalyvauja paskaitose, kurių pabaigoje 
išklausoma studentų nuomonė apie paskaitą, dėstytojo mokymo metodus ir pan. 

Fakulteto administracija kartu su katedromis reguliariai atlieka darbdavių ir absolventų 
apklausas. Po kiekvienos Profesinės praktikos katedros atlieka tiek studentų, tiek darbdavių 
apklausas. Po baigiamųjų darbų gynimo SPK posėdyje, kuriame dalyvauja darbdavių ir studentų 
atstovai svarsto baigiamųjų darbų kokybę, jų tobulinimo gaires.  
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9. Ūkis, finansai. Esama padėtis 
 Fakulteto pajamas sudaro dvi pagrindinės dalys: pajamos susijusios su studijų procesu 

(nuosavos lėšos), pajamos iš vykdomų mokslo, studijų projektų, kitų projektų ir ūkio subjektų 
užsakomųjų darbų (tikslinės lėšos) (9.1 lentelė), čia biudžeto asignavimai neįvertinti.  

  
9.1 lentelė. Fakulteto padalinių pajamos tūkst. €. 

Padalinys 2016 2017 2018 
NL TL PVE NL TL PVE NL TI PVE 

EF 60,5 18,95  55,3 1,5  47,6 0  
AK EIK 0,0 0,0 0,00 5,4 0 0,2 1,6 0 0,1 
ETK 0,8 0,0 0,08    
ESK 56,0 69,4 5,59 6,9 62,75 3,2 8,4 251,4 10,9 
KIK 
TIK 

KRTK 0,0 0,0 0,00 3,8 2 0,4 1,8 3,7 0,4 
0,4 2,0 0,40    

SMLI 0,0 47,5 27,14 0,6 85,2 107,3 0,8 11,18 29,8 
TMI 3,0 46,15 – 0 0 0 0 0 0 
MNESPTL  3,3 0,0 – 4,1 0 – 3,5 247,9 – 

Viso 124,0 184,0 4,93 76,1 151,5 3,7 63,7 514,1 9,7 
 

 
9.1 pav. Fakulteto visų pajamų dinamika tūkst. €. 

 
 2018 metais pastebimas fakulteto pajamų augimas (9.1 pav.) pagrindinai sąlygotas 

fakulteto padalinių uždirbamų tikslinių lėšų padidėjimu. Pagrindinis augimas vyko dėka vykdytų 
projektų: 
1. „Stebėsenai per pertvarą skirto portatyvaus laiko srities ultra plataus ruožo radaro prototipas“, 

MITA Reg. Nr. TPP-01-030, 31V-101; Dalius Navakauskas. 
2. „Išmanioji optinio atsparumo testavimo sistema lazerinių technologijų sektoriui“, MITA Reg. 

Nr. TPP-01-011, 31V-102; Dalius Navakauskas. 
3. „Atviros prieigos virtualiosios realybės technologijų platforma“ 01.2.2-CPVA-K-703-02-

0017, Artūras Serackis. 
4. „Daiktų interneto karkaso modelio ir priemonių intelektualioms transporto sistemoms kūrimas 

ir tyrimas“ 01.2.2-LMT-K-718-01-0054, Romualdas Navickas. 
 Fakultetas pastaraisiais metais neįvykdė nuosavų lėšų pajamų plano (9.2 pav.), dėl didelės 

NL sumos suplanuotos fakulteto katedroms. Ataskaitiniais metais išlaidos neviršijo pajamų. 
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9.2 pav. nuosavų lėšų, pajamų ir išlaidų plano vykdymas tūkst. €. 

 
 9.3 pav. pateiktas fakulteto nuosavų lėšų išlaidų 2018 metais pasiskirstymas pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius. ~30 % visų išlaidų sudarė komandiruotėms ir 
publikacijoms, ~25 % – kompiuterinei ir laboratorinei įrangai įsigyti, ~10 % – programinei įrangai 
įsigyti.  

 

 
9.3 pav. Fakulteto nuosavų lėšų išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominės klasifikacijos 
straipsnius 

 Per 2018 metus vykdytas kosmetinis fakulteto trečiojo ir ketvirtojo aukštų patalpų 
remontas. Bendromis universiteto ir fakulteto lėšomis suremontuota Saulėtekio al. esanti 
Elektrotechnikos laboratorija, Elektronikos fak. 317 aud. įrengta kompiuterių klasė. 
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 Problematiškos išlieka fakulteto srautinės auditorijos (120 ir 100 vietų), nes dėl blogo jų 
išplanavimo apie 20 % vietų yra nenaudingos, studentai nemato rašomos lentos bei multimedijos 
projektoriaus ekrano.  
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10. Bendrosios išvados 
Visumoje fakultetas vykdė savo tiek strateginio, tiek pajamų-išlaidų, tiek pirkimo planų 

įsipareigojimus 2018 metams. Fakulteto padaliniai apie tris kartus lyginant su 2017 m. padidino 
mokslo projektų ir užsakomųjų darbų apimtis, išlaikė nustatytą mokslinių publikacijų skaičių 
paskelbtų užsienio leidyklose „Clarative Analytics Web of Science“ duomenų bazės žurnaluose. 

Jau ketvirtus metus atliekant reglamentuotą padalinio strateginį planavimą pastebėta, kad 
kai kurių fakulteto strateginio veiklos plano efektyvumo rodiklių gavimas yra pakankamai 
komplikuotas. Pvz., skaičiuojant 21 rodiklį „Prioritetinių mokslo krypčių vykdomų mokslo 
projektų, laimėjusių nacionalinį konkursinį finansavimą, vykdymo apimtis per metus (mln. Eur)“ 
fakultetui priskiria tik apie 0,04 mln. Eur, tuo tarpu fakulteto mokslininkų vykdomų projektų 
laimėjusių nacionalinį konkursinį finansavimą vykdymo apimtis per metus yra apie 0,5 mln. Eur. 

Per metus fakultete studijas savo noru nutraukusių studentų skaičius sumažėjo apie 25 % 
lyginant su 2017 metais. Tai lėmė, individualus darbas su skolas turinčiais studentais, aiškinant 
jiems šių skolų panaikinimo galimybes. 

Pastaraisiais metais doktorantų skaičius Elektronikos fakultete nustojo mažėti ir yra toks 
pat, kaip 2015–2017 metais. Tačiau tai tesudaro apie 2/3 ankstesniųjų metų fakulteto doktorantų 
skaičių. Jei situacija su valstybės finansuojamomis doktorantūros vietomis išliks tokia pati kaip 
2015 – 2017 metais, fakulteto doktorantų skaičius iš esmė nedidės. Požymių, kad atsiras 
reikšmingas skaičius norinčiųjų studijuoti doktorantūroje savo ar įmonės lėšomis, kol kas 
nematyti. Konkursinis LMT doktorantūros finansavimas iš esmės irgi nepagerina situacijos, o tik 
sustabdė doktorantų skaičiaus mažėjimą. 

Fakulteto akademinio personalo tarpe didžiausią grupę sudaro 25–34 metų darbuotojai. 
Tuo iš dalies galima paaiškinti gana kuklius fakulteto laimėjimus tarptautiniame konkursiniame 
mokslo finansavime. Jauni mokslininkai dar neturi sukaupę pakankamai patirties ir įdirbio 
tarptautiniams projektams laimėti, o vyresnio amžiaus mokslininkai yra mažai aktyvūs šiame 
procese. Laukia gana rimti iššūkiai išlaikant šiuos jaunus darbuotojus fakultete.  

Kaip ir 2017 m., daugiau kaip 2/3 fakulteto dėstytojų fakultete dirba ne pilnu. Tai fakultetui 
teikia ir pliusus ir minusus. Didžioji dauguma dalimi etato dirbantys dėstytojai ateina iš pramonės 
įmonių, jie yra patrauklūs studentams. Studentai gauna Lietuvos ūkui aktualias žinias. Šie 
dėstytojai fakultetui ir jo padaliniams sudaro galimybes glaudžiai bendradarbiauti su ūkio 
subjektais užtikrinant studentams praktikos vietas, remiant įvairias fakulteto veiklas. Deja, tokie 
dėstytojai, kaip taisyklė, įneša mažą indėlį mokslo-tiriamosiose darbuose, projektuose, kitoje 
mokslinėje produkcijoje. To pasėkoje atsiranda grėsmė jų gebėjimui atestuoti esamoms pareigoms 
už 5 metų kadenciją, nes dauguma šių dėstytojų fakultete eina docento pareigas, o darbas 
žemesnėse pareigose jiems tampa nepatrauklus. 

2018 metais vykusiame 2013-2017 metų mokslinės veiklos rezultatų palyginamajame 
vertinime, kurį organizavo MOSTA, VGTU Elektronikos fakultetas kartu su VGTU 
Fundamentinių mokslų fakulteto atstovais buvo vertinami Technologijos mokslų srities Elektros 
ir elektronikos inžinerijos 01T bei Informatikos inžinerijos 07T mokslo kryptyse. Užsienio 
ekspertai abiejų krypčių rezultatus visais aspektais įvertino 3 balais (gerai), tai yra, vertinamasis 
vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu. 

Siekiant fakulteto aukštesnio tarptautinio mokslinio pripažinimo reikėtų pagrindines 
pastangas sutelkti biotechnologijose ir stiprių elektromagnetinių laukų taikymo tematikose. Šiose 
srityse fakultetas turi pakankamą tarptautinį įdirbį, matomumą ir žmogiškuosius resursus. Tai 
akivaizdžiai atsispindi Elektroninių sistemų katedros ir Stiprių magnetinių laukų instituto mokslo 
vertinimo rodikliuose. 


