
PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus  

2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. R-409 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO 

SKATINIMO UŽ ĮNAŠĄ Į STUDIJŲ KOKYBĘ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau 

– Fakultetas) skatinimo už įnašą į studijų kokybę tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – didinti 

studijų kokybę ir kokybiško dėstymo bei jo vertės pripažinimą, stiprinti motyvaciją tobulinti 

pedagogines kompetencijas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašu, 

patvirtintu Universiteto tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. TPN-25 „Dėl Vilniaus 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vilniaus 

universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas), Vilniaus universiteto skatinimo už įnašą 

į studijų kokybę tvarkos aprašu, patvirtintu Universiteto rektoriaus 2022 vasario 28 d. įsakymu Nr. 

R-60 (su vėlesniais pakeitimais) ir kitais Lietuvos Respublikos ir Universiteto teisės aktais. 

3. Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 

 

II SKYRIUS 

SKATINIMO UŽ INDĖLĮ Į STUDIJŲ KOKYBĘ SISTEMA IR PRINCIPAI 

 

4. Akademiniai darbuotojai gali būti skatinami už:  

4.1. Mokomojo turinio tobulinimo ir dėstymo kompetencijų kėlimo veiklas: 

4.1.1. vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių ar kitos metodinės medžiagos 

parengimą arba esminį atnaujinimą; 

4.1.2. naujo studijų dalyko, įtraukto į Universitete vykdomų studijų programą, parengimą; 

4.1.3. kurso virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ar kitokio elektroninio kurso parengimą 

arba esminį atnaujinimą; 

4.1.4. indėlį į sėkmingą individualaus studijų plano studijuojantiesiems, turintiems specialiųjų 

poreikių, įgyvendinimą; 

4.1.5. pedagoginių įgūdžių tobulinimą ir (ar) pedagoginių įgūdžių tobulinimo veiklų 

organizavimą;  

4.1.6. dėstymo tobulinimą taikant aktyvaus mokymosi metodus; 

4.1.7. dėstymo įvertinimus ar apdovanojimus už Universiteto ribų; 

4.2. Tyrimais grįstų studijų bei vadovavimo studentams veiklas: 

4.2.1. vadovavimą sėkmingai apgintam I arba II studijų pakopos baigiamajam darbui, kurio 

rezultatai ne vėliau kaip po trejų metų nuo gynimo dienos buvo priimti publikavimui moksliniame 

leidinyje arba pristatyti mokslinėje konferencijoje; 

4.2.2. vadovavimą studentų baigiamiesiems darbams (projektams) ir disertacijoms, kurie 

apdovanoti ar kitaip pripažinti išskirtiniais; 

4.2.3. doktorantų įtraukimą į reguliarias dėstymo veiklas, trunkančias ne mažiau kaip du 

semestrus; 

4.2.4. savo dėstymo praktikos tyrimus ir jų sklaidą; 

4.2.5. įnašą į baigiamųjų darbų kokybės užtikrinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) baigiamųjų 

darbų recenzavimą; 
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4.3. Studijų tarptautiškumo ir tarpdalykiškumo kėlimą: 

4.3.1. dėstytojų iš užsienio pritraukimą į Fakultetą; 

4.3.2. dalyvavimą dėstymo vizituose užsienyje; 

4.3.3. indėlį į sėkmingą doktorantų iš užsienio integravimą į studijų procesą; 

4.3.4. tarpdisciplininio studijų dalyko (modulio) parengimą arba esminį atnaujinimą 

bendradarbiaujant su kitų disciplinų akademiniais darbuotojais; 

4.3.5. dėstymą užsienio kalba tarptautinėms studentų grupėms; 

4.4. Studijų plėtros ir konsultavimo veiklas: 

4.4.1. studijų plane nenumatytų, papildomų paskaitų, seminarų ar konsultacijų ciklą 

studijuojantiems, suderintą su studijų programų komitetu; 

4.4.2. kitų akademinių  darbuotojų konsultavimą, ruošiantis studijų dalykų užsiėmimams ir 

rengiant metodinę medžiagą; 

4.4.3. gerosios mokymo ir mokymosi praktikos dalijimąsi su kitais akademiniais darbuotojais 

(pavyzdžiui, dalyvaujant diskusijose, mokslinėse ar profesinių tinklų konferencijose, atliekant ir 

skelbiant tyrimus mokymo ir mokymosi temomis ir kt.); 

4.4.4. pranešimų mokymo ir mokymosi konferencijose ar renginiuose skaitymą; 

4.4.5. studijuojančiųjų dalyvavimo olimpiadose, konkursuose ir kituose dalykiniuose 

renginiuose organizavimą; 

4.5. Vadovavimą Universiteto ar Fakulteto studijų organizavimo ir (ar) studijų kokybės 

užtikrinimo grupėms, komitetams, komisijoms arba dalyvavimą juose (išskyrus vadovavimą studijų 

programos ar mokslo krypties doktorantūros komitetui), įskaitant (bet neapsiribojant) veiklas šiose 

grupėse: 

4.5.1. studijų programų komitetuose; 

4.5.2. mokslo krypties doktorantūros komitetuose; 

4.5.3. baigiamųjų darbų gynimo komisijose; 

4.5.4. priėmimo į II-osios ir III-osios pakopos studijas komisijose; 

4.5.5. studijų krypties ar doktorantūros savianalizės grupėse; 

4.5.6. ketinamų vykdyti studijų programų rengimo grupėse; 

4.5.7. Fakulteto akademinės etikos komisijoje;  

4.5.8. Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijoje; 

4.5.9. tarpinio atsiskaitymo ar egzamino (įskaitos) perlaikymui ar baigiamojo darbo gynimui 

pakartotinai įvertinti sudarytose komisijose. 

5. Už Aprašo 4 punkte nurodytas veiklas skatinama laikantis šių principų: 

5.1. už veiklas, numatytas Aprašo 4.1 punkte, skiriama iki 30% visų Fakulteto skatinimui už 

įnašą į studijų kokybę skirtų metinių lėšų; 

5.2. už veiklas, numatytas Aprašo 4.2 punkte, skiriama iki 30% visų Fakulteto skatinimui už 

įnašą į studijų kokybę skirtų metinių lėšų; 

5.3. už veiklas, numatytas Aprašo 4.3 punkte, skiriama iki 40% visų Fakulteto skatinimui už 

įnašą į studijų kokybę skirtų metinių lėšų; 

5.4. už veiklas, numatytas Aprašo 4.4 punkte, skiriama iki 20% visų Fakulteto skatinimui už 

įnašą į studijų kokybę skirtų metinių lėšų; 

5.5. už veiklas, numatytas Aprašo 4.5 punkte, skiriama iki 60% visų Fakulteto skatinimui už 

įnašą į studijų kokybę skirtų metinių lėšų. 

6. Veiklų, skatinančių studijų kokybę Fakultete, vertinimą atlieka Fakulteto dekano sudaryta 

vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 nariai: bent vienas 

Fakulteto administracijos darbuotojas, bent du skirtingų studijų krypčių studijų programų komitetų 

pirmininkai ir bent po vieną atstovą iš kiekvieno instituto. Komisijos pirmininku skiriamas Fakulteto 

administracijos darbuotojas. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, o balsams 

pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko balsas. 
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7. Fakulteto akademiniai darbuotojai deklaruoja savo veiklas, susijusias su įnašu į studijų 

kokybę, vieną kartą per metus (už mokslo metų rezultatus nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31 d.) ne vėliau kaip iki spalio 15 d., Fakulteto dekano nustatyta tvarka 

pateikdami Komisijai veiklų, susijusių su įnašu į studijų kokybę, suvestinę.   

8. Komisija akademinių darbuotojų veiklas, kurios prisideda prie studijų ir dėstymo kokybės, 

vertina pagal Fakulteto akademinių darbuotojų pateiktas suvestines ir, esant reikalui, paprašo 

darbuotojų patikslinimų ar papildomų dokumentų. Komisija, vertindama įnašus į studijų kokybę, turi 

remtis pedagoginės veiklos rezultatais, kurie yra: 

8.1. aiškūs ir lengvai identifikuojami; 

8.2. pagrindžiami dokumentuota informacija arba kitais aiškiais liudijimais; 

8.3. orientuoti į Fakulteto vykdomų studijų krypčių kokybiškas studijas; 

8.4. objektyvūs ir palyginami (vienodai taikomi visiems Fakulteto akademiniams 

darbuotojams). 

9. Komisija, įvertinusi akademinių darbuotojų veiklas, susijusias su įnašu į studijų kokybę, 

pateikia savo įvertinimą su siūlomais skatinti akademiniais darbuotojais, jų veiklomis bei skatinimo 

finansiniais įverčiais Fakulteto dekanui. Komisija, siūlydama finansinius įverčius, atsižvelgia į veiklų 

apimtį, svarbą, laikosi Apraše nurodytų principų. 

10. Skatinimas skiriamas Fakulteto dekano teikimu Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto 

prorektoriaus sprendimu. 

11. Premijos už įnašą į studijų kokybę mokamos iš Fakulteto studijų lėšų, išskyrus tas 

premijas ar jų dalis, kurios skiriamos už įnašą į doktorantūros studijas. Premijos ar jų dalys, kurios 

skiriamos už įnašą į doktorantūros studijas, apmokamos iš Fakulteto institutų lėšų. 

 

________________________ 

 


