UNIKON 2015 metų veiklos ataskaita
UNIKON veiklos
kryptis (UNIKON
sutarties II dalis)
7.1.mokslinių tyrimų
išteklių (duomenų
bazių, informacinių
sistemų ir kt.) bei
mokslo ir meno
tyrimams skirtos
infrastruktūros
naudojimas ir plėtra.

UNIKON Valdybos planuota
veiklos krypties įgyvendinimo 2015 metais priemonė
Naudojimosi mokslo ir meno tyrimų išteklių prieigos konsorciumo narių tyrėjams ir
studentams skatinimas, viešinant naudojimo galimybes.

Trumpas pasiekto rezultato, įgyvendinant planuotą
priemonę, aprašymas/ Valdybos komentaras
2015 m. VU bibliotekoje užregistruoti 63 vartotojai iš
UNIKON partnerių:
VDA – 41 studentų, 0 mokslininkai; iš viso laikotarpio
pabaigoje registruotų VDA vartotojų – 41;
LMTA – 18 studentas, 0 mokslininkai; iš viso laikotarpio
pabaigoje registruotų LMTA vartotojų – 18;
LSU – 4 studentai; iš viso laikotarpio pabaigoje registruotų
vartotojų – 4.
2015 m. LMTA bibliotekoje užregistruotas 0 vartotojų iš
UNIKON partnerių.
2015 m. VDA bibliotekoje užregistruotas 1 vartotojas iš
LMTA.

7.2.bendrų mokslinių
ir meninių projektų
vykdymas*

Projekto Scenos menų vitrina „PROSPECTUS" tęstinumo galimybių įgyvendinimas

2015 m. LSU bibliotekoje užregistruota 0 vartotojų iš
UNIKON partnerių.
LMTA kartu su UNIKON nariais įgyvendintas projektas,
pavadinimu Scenos menų vitrina „PROSPECTUS", turėjo
didelį pasisekimą. Buvo tikimasi, kad pavyks gauti
finansavimą veiklai tęsti. Negavus finansavimo, projektas
nebevykdomas.
Projektu buvo siekiama įkurti tarpsektorinio jaunos kartos
meno ir mokslo atstovų bendradarbiavimo platformą,
inicijuoti efektyvaus tarpinstitucinio ir tarpsektorinio
kūrybinio klasterio susikūrimą, kuris skatintų jaunųjų įvairių
meno ir mokslo sričių atstovų kūrybinę komunikaciją, idėjų
apykaitą ir bendradarbiavimą, galimų naujų kūrybos
produktų atsiradimą bei stiprintų bendradarbiavimo ryšius su
Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis.
Diskutuota apie galimybę surengti tarpdisciplininę
UNIKON`o konferenciją. Dėl natūraliai intensyvaus visų
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Surengti multidisciplininę konferenciją, siekiant glaudesnio mokslininkų ir studentų
bendradarbiavimo ir skatinant tarpdisciplininius tyrimus.

universitetų konferencijų grafiko nuspręsta paskatinti kolegas
mokslininkus bendradarbiauti ir suteikti galimybę dalyvauti
esamose konferencijose, rengti pranešimus, kurie būtų susiję
su tarpdiscipliniškumu ir tarpdisciplininiais tyrimais. Pakaktų
tinkamos konferencijų reklamos ir kvietimo jose dalyvauti.

Bendrų (tarpdisciplininių) mokslo projektų idėjų generavimas

Kadangi mokslo/meno projektai tiesiogiai susiję su
finansavimu, kuris gaunamas konkurso būdu, UNIKON
Valdyba siūlo išnagrinėti realias tokių projektų vykdymo
galimybes atskirame Mokslo prorektorių posėdyje.
UNIKON Mokslo prorektorių sprendimu universitetinių
tyrėjų, galinčių dalyvauti doktorantūros procesuose, registro
sukūrimo poreikio nėra.

7.3.bendros
doktorantūros
organizavimas

Universitetų tyrėjų, galinčių dalyvauti doktorantūros procesuose, registro sukūrimas
(nurodant tyrimų kryptis, profesinius interesus, tyrimų patirtį (CV).

7.4.doktorantūros
bendrų dalykų
dėstymo
organizavimas Narių
doktorantams*

Bendros doktorantūros dalykų aprašų duomenų bazės sukūrimas.

Bendros doktorantūros dalykų aprašų duomenų bazės kūrimo
poreikio nėra.

Informacijos apie UNIKON nariuose jau vyksiančias paskaitas skelbimas.

7.5.bendros leidybos,
apimant bet
neapsiribojant
elektronine leidyba,
organizavimas

UNIKON narių leidyklų išleistų leidinių platinimas kituose konsorciumo nariuose.
Bendro UNIKON narių knygyno steigimas.

UNIKON Mokslo prorektoriai sutarė pasikeisti doktorantūros,
stacionarių, studijų dalykų tvarkaraščiais 2016 m. gegužės
mėn. Individualias paskaitas sutarta derinti su atitinkamu
universitetu pagal poreikį, bendradarbiaujant katedroms.
Nesutampančių studijų dalykų kreditų skirtumo nuspręsta
nekoreguoti.
Mokslo prorektorių nuomone UNIKON narių leidyklų
išleistų leidinių platinimas kituose konsorciumo nariuose kol
kas yra negalimas dėl teisinės informacijos trūkumo.
Kiekvienas universitetas leidinių platinimu rūpinasi
savarankiškai. Nuspręsta, vis labiau populiarėjant
elektroninei leidybai, konsorciumo narių, naujų leidinių
naujienas, nuorodas, skelbti UNIKON‘o internetiniame
puslapyje. Tikimasi, kad pradės gyvuoti VU elektroninis
knygynas.

Jėgų apjungimas rengiant bendrus leidybos projektus, siekiant pritraukti Švietimo ir
mokslo ministerijos bei Kultūros ministerijos lėšas projektų vykdymui.

2015 m. tokio poreikio nebuvo.
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7.6.pasidalinimas
gerąja patirtimi
leidinių dizaino,
redagavimo,
maketavimo ir pan.
srityse*
7.7.informacijos
sklaida apie Narių
kartu ar atskirai
organizuojamus
renginius
(konferencijų,
koncertų, parodų,
kviestinių lektorių
paskaitų, sporto
renginių ar varžybų ir
pan.)
7.8.kitos su moksline,
menine veikla
susijusios ir šiai
sutarčiai
neprieštaraujančios
sritys

8.1. bendro studijų
dalykų sąrašo
sudarymas užtikrinant
Narių studentams
galimybę studijuoti
pasirinktus sąrašo
dalykus kartu su kitų
Narių studentais

Ekspertinis knygų dizaino įvertinimas, dizaino ir leidybos konsultacijos, dizaino ir
kalbos seminaras bei kitos UNIKON narių pasiūlytos pasidalinimo gerąja patirtimi
formos.

Mokslo/meno prorektorių sutarimu VDA ir LMTA
įsipareigojo surengti leidybinį seminarą, kuriame būtų
nagrinėjamos pagrindinės leidinių dizaino, redagavimo,
maketavimo ir pan., klaidos. Prof. dr. Marius Iršėnas
įsipareigojo būti leidybos procesų šeimininku.

Bendro internetinio tinklalapio, emblemos kūrimas, sudarant darbo grupę bei
pavedant jai pateikti konkrečius pasiūlymus dėl vidinės ir išorinės informacijos apie
UNIKON veiklą sklaidos užtikrinimo.

Kadangi idėjos apie bendrus UNIKON projektus ir
intensyvesnį tikslingą bendradarbiavimą dar brandinamos,
UNIKON skiriamųjų ženklų ir tinklapio kūrimas šiame etape
kol kas neracionalus. Informacija apie universitetuose
vykstančius renginius ir UNIKON Valdybos veiklą yra
pateikiama viešųjų ryšių ir komunikacijos kanalais.
Informacijos sklaida vyksta.

Iškilių UNIKON dėstytojų (istorikų, humanitarų, politologų, menininkų,
menotyrininkų ir kt.) viešų paskaitų ciklo visiems Narių studentams, ugdančio
bendrąsias kompetencijas, pilietiškumą, plečiančios istorijos ir kultūros pažinimo
lauką kūrimas.

Sudėtingoje nūdienos geopolitinėje ir kultūrinėje situacijoje
buvo nuspręsta įgyvendinti idėją organizuoti pilietiškumui,
kultūrinio akiračio plėtimui ir bendrųjų kompetencijų
ugdymui skirtą paskaitų ciklą, kur paskaitas skaitytų iškilūs
visuomenėje, politiniame ir kultūriniame lauke žinomi
žmonės, menininkai, filosofai, literatūrologai, politologai.

UNIKON klubo steigimas.

Plėtojant šią idėją buvo pasiūlyta ją organizuoti klubo forma.
Siūloma šią idėją pradėti įgyvendinti 2016 m.
Procesai suderinti ir sklandžiai vyksta.
UNIKON partnerių siūlomus studijų dalykus 2015 m.
studijavo:
 LMTA siūlomus dalykus pasirinko 16 VU studentų; 2
VU TVM studentai ir 41 VDA studentas;
 VU siūlomus dalykus pasirinko 27 LMTA studentai ir
21 VDA studentas;
 VU KHF siūlomus dalykus pasirinko 2 LSU studentai
 VDA siūlomus dalykus pasirinko 16 LMTA studentų ir
24 VU studentai;
 LSU siūlomus dalykus pasirinko 4 VU KHF studentai.

Laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo sudarymas ir skelbimas I ir II pakopos
studentams 2014 m. sutarta tvarka.
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8.2.jungtinių studijų
programų ir modulių
rengimas ir
įgyvendinimas

Laisvai pasirenkamųjų dalykų vykdymo laiko derinimas, siekiant didesnių
pasirinkimo galimybių.

Suderinti pasirenkamųjų dalykų paskaitų vykdymo laiką, kad
visos pasirenkamos paskaitos vyktų pvz., trečiadieniais nėra
galimybių.

Nuotolinių studijų dalykų/modulių, galimų studijuoti kaip laisvai pasirenkamuosius
dalykus ar studijų programos dalį, sąrašo sudarymas.

Nuotoliniai dalykai, kurie dėstomi UNIKON narių
universitetuose yra specifiški ir negali būti pasiūlyti kaip
laisvai pasirenkamieji. Siūloma svarstyti galimybę apie tokių
kursų parengimą studijuoti nuotoliniu būdu kooperuojant
pajėgas.
Programa įregistruota ir sėkmingai vykdoma. 2015 m.
priėmimą vykdė VU, studijuoja 12 studentų. Studentai
motyvuoti, studijos vyksta sklandžiai. 2016 m. priėmimą
vykdys LMTA. Susitarta su VU dėl dalies biomedicinos
mokslų krypties finansavimo perdavimo LMTA Muzikos
terapijos programos vykdymui.

Jungtinės Muzikos terapijos magistrantūros programos registravimas ir vykdymas.

Vyksta LSU diskusija su VU Kauno humanitariniu fakultetu dėl galimybės kurti dvi II
pakopos jungtines studijų programas - Aktyvios gyvensenos vadyba bei Aktyvios
gyvensenos informacinės sistemos.
Svarstoma galimybė VU kartu su LSU rengti jungtinę I pakopos studijų programą Fizinio ugdymo ir sporto pedagogika.

UNIKON Valdybos sprendimu 2015 m. nuspręsta apsiriboti
jungtinės VU ir LMTA antrosios pakopos studijų programos
Muzikos terapija vykdymu.
Derybos dėl kitų galimybių liko diskusijų lygyje, iš dalies ir
todėl, kad VU prasidėjo pertvarka. Siūloma svarstyti naujų
jungtinių programų kūrimo galimybes ateityje.

Galimas bendradarbiavimas VU kartu su kitais UNIKON nariais kuriant naujas
studijų programas trijose kryptyse:
1. Humanitariniai mokslai + menai. Galimi studijų programų variantai: Verbalinė
ir vizualioji kultūra arba Verbalinės ir vizualios komunikacijos dizainas jungiant
VU Kultūros vadybos, Lietuvių filologijos ir reklamos vykdytojų pajėgas ir
prijungiant VDA grafinio dizaino studijas.
2. Socialiniai mokslai +menai. Galimi studijų programų variantai: Rinkodaros
verbalinė ir vizualioji komunikacija, Ženklodaros vadyba, Marketingas ir dizainas
arba Reklama ir dizainas. Šiose programose galima būtų jungti VU marketingo
specialistų kompetencijas su VDA dizaino specialistais
3. Technologiniai mokslai + menai. Galimi studijų variantai: Menas ir technologijos
arba Medijų menas ir technologijos. Tokie krypčių deriniai šiuo metu gana
populiarūs ir čia yra gana stipriai pasistūmėję konkurentai VDU ir KTU turintys
tokias programas VDU - Naujųjų medijų meną ir KTU Multimedijos
technologijos iš dalies ir KTU Medijų filosofija.
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8.3.pedagoginių
studijų vykdymas
dalyko didaktikos
srityje*

Gretutinių pedagoginių studijų galimybės įgyvendinimas dalyko didaktikos srityje,
pavedant UNIKON narių už studijas atsakingiems prorektoriams įvertinti Narių
vykdomas pedagogines studijų programas bei jų bendro dėstymo galimybes:
 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas per LMTA Karjeros
ir kompetencijų centrą;
 Bendrųjų pedagogikos ir psichologijos dalykų įgyvendinimas VU potencialo
pagrindu.

8.4.mokymosi visą
UNIKON pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas
gyvenimą (MVG)
jungtinės veiklos
plėtojimas
8.5.bendros veiklos
Gidas anglų kalba apie UNIKON ir galimybes studijuoti, naudojantis keturių
rezultatų sklaida
universitetų ištekliais. Tai galėtų būti jungtinis visų universitetų studentų projektas.
siekiant
tarptautiškumo ir
Bendri pristatymai per studijų parodas.
tarptautinio
konkurencingumo
8.6.dalinimasis gerąja
Jungti UNIKON narių pajėgas dėl kokybės užtikrinimo problemų klausimo
patirtimi studijų srityje koordinavimo, deleguojant šios priemonės įgyvendinimo detalizavimą UNIKON
užtikrinant ir
narių studijų prorektoriams.
tobulinant studijų
kokybę;
8.7.bendros studijų
Sveikatą stiprinančių universitetų tinklo koncepcijos sukūrimas.
vykdymui reikalingos
materialinės ir
intelektualinės bazės
(bibliotekos,
metodinės priemonės,
sporto bazės ir kt.)
kūrimas
* 2014 m. vasario 7 d. Asamblėjos posėdyje numatytos 2014 m. prioritetinės veiklos kryptys.

Kadangi gretutinės pedagogikos studijos vykdomos tik VU ir
LMTA, buvo pasidalinta informacija apie galimybes LMTA
studentams lankyti bendrąsias didaktikos ir pedagoginės
psichologijos paskaitas VU. Dėl sudėtingo studijų
tvarkaraščio valdymo kol kas toks bendradarbiavimas
neįmanomas.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas
per LMTA Karjeros ir kompetencijų centrą 2015 m. buvo
neįmanomas dėl šio centro darbuotojų kaitos. Siūloma tokio
bendradarbiavimo galimybes svarstyti 2016 m.
Bendrųjų pedagogikos ir psichologijos dalykų įgyvendinimas
VU potencialo pagrindu svarstytinas ateityje.
Siūloma šią veiklą perkelti į 2016 m., pasinaudojant LMTA
Karjeros ir kompetencijų centro paslaugomis, ieškant
finansavimo galimybių tokiai veiklai plėtoti.
Siūloma šią veiklą perkelti į 2016 m., ieškant finansavimo
galimybių tokiai veiklai plėtoti.
Svarstytinas tokios veiklos racionalumas ir įgyvendinimo
galimybės.
Siūloma šią veiklą perkelti į 2016 m., sukonkretinant siekius
ir numatomus rezultatus.

LSU pajėgomis sukurti Sveikatą stiprinančių universitetų
tinklo nuostatai, apibūdinantys bendradarbiavimo sveikatos
stiprinimo srityje organizacinę struktūrą, veiklos tikslą,
kryptis, uždavinius, teises ir pareigas, sudėtį ir darbo
organizavimą. Įkurtas Sveikatą stiprinančių universitetų
tinklas (ASU, LSU ir KU).
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