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Pateikiamas raidos planas yra sąlygojamas Vilniaus universiteto (VU) Statuto, strateginio 
veiklos plano,   Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) nuostatų, Informatikos instituto 
nuostatų, MIF veiklos plano (iki 2021 m.) bei kitų dokumentų. 

Kaip skelbiama Informatikos instituto (toliau Instituto) nuostatuose: „Instituto veiklos 
tikslai – plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus; užtikrinti mokslo, studijų ir 
inovacijų vienovę, mokslinių tyrimų ir studijų kokybę, padėti rengti aukštos kvalifikacijos 
specialistus ir mokslininkus; dalyvauti inovacinėje veikloje ir aukštųjų technologijų verslo 
plėtroje; ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius“. Instituto direktorius 
yra atsakingas už šių tikslų įgyvendinimą, ir aš pasiruošęs prisiimti atsakomybę. 

Informatikos instituto (II) esminės stiprybės – informacinių technologijų lauko studijų 
programų rengimo ir vykdymo kompetencijos, aukšto lygio matematikos, informatikos ir 
tarpdalykiniai tyrimai, gebėjimas vykdyti technologinės plėtros veiklas bei kurti inovacijas.  

Deja, pastaruosius 2 dešimtmečius vykdoma ekstensyvi MIF II sudarančių katedrų 
kuruojamų studijų programų plėtra (kurią, savaime suprantama, iššaukė vis augantis IT 
specialistų poreikis šalyje), išorinis mokslinės produkcijos vertinimas, neatsižvelgiant į 
informatikos/informatikos inžinerijos mokslų specifiką, nepakankamas studijų finansavimas 
bei kiti faktoriai nulėmė nepalankias sąlygas II darniai plėtrai. 

Bendras išorinio finansavimo trūkumas iššaukia pedagoginio personalo trūkumą, kurį 
esami darbuotojai šiuo metu sprendžia prisiimdami papildomo darbo su studentais 
(„virškrūvių“) įsipareigojimus, todėl nukenčia mokslinė veikla. Padėtį dalinai gelbsti lektoriai 
iš IT industrijos, tačiau ši pagalba yra mažėjanti ir netvari. 

Tenka konstatuoti, kad dabartinėmis aplinkybėmis išsaugoti esamą II kuruojamų studijų 
programų studentų skaičių išlaikant aukštą (pirmaujančią Lietuvoje) studijų kokybę yra 
sudėtinga.  Galimi du keliai. Pirmasis – iš esmės mažinti informatikos studijų programų 
studentų skaitlingumą, priimant tik labiausiai motyvuotus. Studijose remtis daugiausia 
vidiniais ištekliais. Didesnė dalis akademinio personalo galėtų  užimti mokslinius etatus ir tuo 
pačiu padidinti mokslinės produkcijos išeigą. Antrasis kelias – intensyvinti studijas, keisti 
lankstesne universiteto (MIF/II) akademinių darbuotojų apmokėjimo sistemą, tuo pačiu 
nutraukiant ydingą pedagoginio/mokslinio darbo disbalansą, esant universiteto nepakankamo 
finansavimo sąlygoms. Aš pasiruošęs inicijuoti pasikeitimus, tačiau,  savaime suprantama, tai 
sąlygojama išorinių aplinkybių.  

Bet kuriuo atveju regiu Informatikos institutą kaip priešakinį universiteto ir fakulteto 
šakinį padalinį, palaikantį pozityvius ryšius su kitais MIF padaliniais, vykdantį „šakinius“ ir 
tarpdalykinius tyrimus, puoselėjantį mokslo ir studijų vienovę, tarptautišką vidumi ir išore, 
atsakingą visuomenei ir verslui ir drąsiai žengiančiam į trečiąjį šio amžiaus dešimtmetį.    
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