
Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.1. Stiprūs tyrėjų gebėjimai

Tikslas: stiprinti tyrėjų 

gebėjimus ir kompetencijas 

akademinio rašymo, mokslinio 

darbo organizavimo, projektų 

valdymo, mokslo 

komercializavimo, publikavimo 

etikos srityse.

Rodikliai: aukšto lygio 

publikacijų ir tarptautinėse 

agentūrose registruotų patentų 

skaičius, augantis bent 5 proc. 

kasmet.

Taiklusis

Peržiūrėjus VU MIF skatinimo už 

mokslo darbus tvarką, teikti MIF 

Tarybai svarstyti jos pakeitimus.

Straipsnių skaičius 

leidiniuose, referuojamuose 

ir turinčiuose citavimo 

indeksą duomenų bazėje 

„Thomson Reuters Web of 

Knowledge“ P. Drungilas

2017 m. sausio 

mėn. MIF ištekliai P. Drungilas

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.3. Skatinimas už aukščiausio 

lygio mokslo pasiekimus

Tikslas: padidinti motyvaciją 

kurti Universiteto žinomumą ir 

akademinę reputaciją didinančią 

mokslinę produkciją ir įdiegti 

atitinkamas finansinio skatinimo 

sistemas padaliniuose.

Rodikliai: akademinių padalinių, 

turinčių Universitete 

akredituotas skatinimo 

sistemas, dalis, siekianti bent 

70 proc.; skatinimui skiriamo 

darbo užmokesčio fondo dalis 

siekianti bent 5 proc.

Taiklusis

Parengti VU MIF premijavimo už 

geriausias mokslines publikacias 

(1-3 kasmet) ir geriausius 

mokslo projektus (1-2 kasmet, jei 

bus vertų) tvarką/principus.

Sprendimas dėl skatinimo 

fondo dydžio susiejimo su 

biudžetiniu finansavimu už 

mokslo rezultatus P. Drungilas

2016 m. lapkričio 

mėn. MIF ištekliai P. Drungilas

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

VU MIF veiklos planas 2016-2018

 1 / 12



Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija
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1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.4. Efektyvi mokslo projektų 

vadyba

Tikslas: sukurti mokslinių 

projektų paraiškų rengimo ir 

projektų administravimo 

sistemą, siekiant padidinti 

mokslinių tyrimų ir inovacinės 

veiklos finansinius išteklius ir 

efektyvumą.

Rodikliai: augantis 

įgyvendinamų mokslinių 

projektų skaičius ir didėjanti 

vertė bent 5 proc. kasmet; 

paraiškų sėkmingumas (bent 

40 proc. ir 15 proc. atitinkamai 

nacionalinių ir tarptautinių).

Taiklusis

Numatyti priemones, kurios MIF 

mokslininkams padėtų rengiant 

mokslinių tyrimų projektų 

paraiškas ir 

administruojant/vykdant laimėtus 

projektus (rengiant paraiškas 

LMT remiamiems mokslo 

projektams, mokslininkų 

vizitams, įdarbinimo 

dokumentus, standartines 

ataskaitas, organizuojant 

renginius (konferencijas, 

atvykstančių mokslininkų 

paskaitų ciklus) ir pan.).

Per metus vykdomų 

projektų skaičius. (Kasmet 

fakultete vykdomi bent 10 

mokslo projektų.) P. Drungilas

2017 m. gruodžio 

mėn.

Projekto 

koordinatoriui algą 

galima būtų mokėti 

iš projektų biudžetų. 

Pavyzdžiui, 

MIP'uose institucija 

gauna 30% 

biudžeto 

netiesioginėms 

išlaidoms. P. Drungilas

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.5. Podoktorantūros stažuočių 

sistema

Tikslas: jaunų ir talentingų 

užsienio ir Lietuvos tyrėjų 

pritraukimas, novatoriškos 

mokslinės produkcijos apimčių 

augimas, tapimas globalaus 

tyrėjų judumo tinklo dalimi.

Rodikliai: atvykstantys 

podoktorantūros stažuotojai į 

bent 30 proc. padalinių, vienam 

stažuotojui tenkantis parengtų 

tarptautinio lygio publikacijų 

skaičius – bent 1,5.

Taiklusis

Aktyviai išnaudoti naujų 

kvalifikuotų tyrėjų pritraukimo 

galimybes (podoktorantūros 

stažuotės, priėmimas į 

doktorantūrą, bendri studentų ir 

mokslininkų tyrimai).

Sėkmingų paraiškų (MIF 

mokslininkas - vadovas) 

podoktorantūros stažuočių 

konkursui skaičius (bent 1 

paraiška kiekviename 

kvietime) P. Drungilas Nuolat MIF ištekliai P. Drungilas
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1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.7. Mokslo ir inovacijų 

taikymas

Tikslas: padidinti mokslo ir 

verslo 

bendradarbiavimą: taikomųjų 

mokslinių tyrimų plėtra, 

inovacijų ir technologijų 

perdavimo bei tyrimų 

komercializavimo skatinimas. 

Laukiamas rezultatas: auga 

Universiteto pajamos iš 

taikomųjų mokslinių tyrimų, 

technologijų perdavimo ir 

paslaugų verslui.

Vizijinis

Fakulteto inicijuotų startuolių, 

pumpurinių įmonių ir mokslinių 

idėjų licencijavimo kūrimo 

skatinimas. Sukurti "informacinių 

technologijų kliniką"

Apskaičiuojamas gautas ir 

sutartinis pajamų dydžio 

santykis iš įmonių ir 

mokslinių idėjų licencijų bei 

klinikos vartotojų skaičius L. Bukauskas 2018 m.

MIF ir partnerių 

ištekliai L.Bukauskas

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.7. Mokslo ir inovacijų 

taikymas

Tikslas: padidinti mokslo ir 

verslo 

bendradarbiavimą: taikomųjų 

mokslinių tyrimų plėtra, 

inovacijų ir technologijų 

perdavimo bei tyrimų 

komercializavimo skatinimas. 

Laukiamas rezultatas: auga 

Universiteto pajamos iš 

taikomųjų mokslinių tyrimų, 

technologijų perdavimo ir 

paslaugų verslui.

Vizijinis

Papildomų paslaugų verslui per 

ITAPC teikimas vidiniams ir 

išoriniams VU vartotojams.

paslaugų kiekis ir pajamų 

dydis iš ITAPC paslaugų L. Bukauskas 2018 m. ITAPC ištekliai L.Bukauskas

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.8. Pažangi doktorantūros 

studijų sistema

Tikslas: sudaryti patrauklesnes 

ir geresnes sąlygas talentų ir 

ateities mokslo lyderių ugdymui, 

sukurti tam reikalingą 

valdyseną.

Laukiamas rezultatas: auga 

motyvacija studijuoti 

doktorantūroje, didėja 

doktorantūros tarptautiškumas ir 

rezultatyvumas, atsiranda 

doktorantūros mokyklos.

Vizijinis

Peržiūrėti ir atnaujinti 

matematikos ir informatikos 

krypčių doktorantūros studijų 

planus (studijų programas, 

dalykų aprašus).

Doktorantų darbo vietų plėtra: 

paruošti bent 6 gerai aprūpintas 

darbo vietas doktorantams 

(stalas, kompiuteris, interneto 

ryšys, rašomoji lenta, bendras 

spausdintuvas/skeneris).

Doktorantūros studijas 

baigusių ir disertaciją 

apgynusių dalis nuo priimtų į 

doktorantūrą (80 proc.)

P. Drungilas

2017 m. kovo 

mėn. MIF ištekliai P. Drungilas
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1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.9. Mokslo infrastruktūros 

koordinavimas ir tinklaveika

Tikslas: įveiklinti naujus mokslų 

centrus, užtikrinti modernios 

laboratorinės įrangos 

prieinamumą ir veikimo 

palaikymą, įsijungti į 

tarptautinius mokslo 

infrastruktūros tinklus.

Laukiamas rezultatas: didėja 

aukšto lygio, tarptautinių, 

tarpdalykinių ir kartu su verslu 

vykdomų projektų skaičius ir 

apimtis.

Vizijinis
Kibernetinio saugumo 

laboratorijos ir kompetencijos 

centro kūrimas ir plėtotė, ITAPC 

išteklių bei išorinių VU partnerių 

pagalba. Ne mažiau dviejų 

išorinių mokslo/studijų arba 

dalykinės srities partnerių.

pajamų dydžio ir išorinių 

organizacijų kiekio santykis L.Bukauskas 2018 m.

ITAPC 

superkompiuteris ir 

debesų 

infrastruktūra, 3 

sistemų 

administratoriai L.Bukauskas

1. 

Novatoriškas 

mokslas

pasaulinio lygio 

mokslinių tyrimų 

vykdymas, žinių ir 

inovacijų pasiūlos 

kūrimas, 

skatinančios pažinti 

ir suprasti studijų 

aplinkos plėtra.

1.10. Tarpdalykinės socialinių 

mokslų laboratorijos

Tikslas: sustiprinti socialinių 

mokslų potencialą, panaudojant 

tarpdalykinius ryšius su aukšto 

lygio grupėmis kitose mokslo 

srityse.

Laukiamas rezultatas: sukurtos 

tarpdalykinės laboratorijos 

Ekonomikos fakultete ir Kauno 

humanitariniame fakultete.

Vizijinis

Atvirojo kodo programinės 

įrangos teisės pažeidimų 

fiksavimo sistemų patikrinimo ir 

testavimo laboratorijos kūrimas 

su išoriniais partneriais iš 

socialinių, teisės sričių.

bent du išoriniai socialiniai 

partneriai L.Bukauskas 2018 m.

ITAPC 

superkompiuteris ir 

debesų 

infrastruktūra, 3 

sistemų 

administratoriai L.Bukauskas

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.1. Dėstymo krūvis

Tikslas: susieti dėstymo darbo 

apimtis su finansiniais studijų 

programų ištekliais ir dėstytojų 

mokslinių pasiekimų finansine 

išraiška, atsižvelgiant į studijų 

krypčių įvairovę.

Rodiklis: nauja dėstytojų darbo 

krūvio skaičiavimo sistema, 

įdiegta bent 70 proc. kamieninių 

akademinių padalinių.

Taiklusis

Dalyvauti kuriant VU naują 

dėstymo krūvio sistemą ir būti 

vienu iš pirmųjų fakultetų 

įsidiegusių naująją sistemą Įdiegta sistema Linas Būtėnas

2017 m. rugsėjo 

mėn. STSC darbuotojai Linas Būtėnas
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VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 
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Numatomas 

įgyvendinimo 
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Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.2. Studentų akademinis 

konsultavimas

Tikslas: teikti studentams 

kokybiškesnes konsultacijas 

naviguojant lanksčioje studijų 

sistemoje, naudojantis 

Universiteto studentams 

siūlomomis paramos formomis 

bei susidūrus su akademinėmis 

problemomis.

Rodiklis: studentų akademinio 

konsultavimo paslaugos, 

teikiamos specialiai parengtų 

darbuotojų bent 70 proc. 

kamieninių akademinių 

padalinių.

Taiklusis

1) Kasmetinės pradedančių 

studijuoti studentų informavimo 

sistemos sukūrimas ir pastovus 

vykdymas. 

2) Periodiškas studentų, turinčių 

akademinių skolų, bendras 

konsultavimas (1-2 per 

semestrą) 

3) Studentų akademinio 

konsultavimo sistemos 

sukūrimas ir pastovus vykdymas; 

4) Studentų karjeros 

konsultavimo sistemos 

sukūrimas ir pastovus vykdymas

1) Proceso aprašymas ir 

nuolat vykdomas 

informavimas

2) Proceso aprašymas ir 

nuolat vykdomas 

informavimas

3) Nuolat vykdomas 

konsultavimas

4) Pilotinis konsultavimo 

projekto vykdymas Linas Būtėnas

2017 m. birželio 

mėn.

Akademinių reikalų 

prodekanas, Studijų 

skyriaus darbuotojai Linas Būtėnas

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.3. Tarptautinė studijų 

dimensija

Tikslas: pagerinti tarptautinių 

studijų programų turinį ir 

administravimą; išplėsti 

kokybiškų studijų programų 

užsienio kalba pasiūlą.

Rodikliai: studijų programų 

užsienio kalba skaičius, 

didėjantis bent 20 proc. kasmet, 

užsienio studentų pasitenkinimo 

studijomis įvertis.

Taiklusis

1) Sukurti patrauklią užsienio 

studentams (mainų studentams) 

MIF puslapio skiltį pateikiant 

patogiai prieinamus siūlomų 

dalykų aprašus, kuo daugiau 

informacijos apie studijų 

tvarkaraščius ir tvarką. 

Akcentuoti studijų MIF 

privalumus.

2) Paruošti naujas 3 II pakopos 

studijų programas priimti 

studentus studijoms anglų kalba;

3) Pritaikyti infrastruktūrą 

užsienio studentams anglų k.

1) MIF puslapio skiltis 

užsieniečiams

2) 6 II pakopos programos 

paruoštos vykdyti anglų 

kalba

3) Pritaikytų sistemų 

skaičius (tvarkaraščiai, 

prašymai, informacinės 

sistemos ir pan.)

1) Mindaugas 

Skujus 

2) Linas 

Būtėnas, Studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

3) Linas 

Būtėnas

1) Erasmus 

skilties versija 

turėtų būti 

paruošta iki 2016 

m. lapkričio mėn. 

2) 2017 m. 

rugsėjo mėn.

3) 2018 m. 

rugsėjo mėn.

2) Studijų skyriaus 

darbuotojai, STSC 

darbuotojai

3) Studijų skyriaus 

darbuotojai, STSC 

darbuotojai

1) Mindaugas 

Skujus 

2) Linas Būtėnas, 

Studijų programų 

komitetų pirmininkai

3) Linas Būtėnas
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2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.4. E. studijos

Tikslas: dėstytojų rutininio darbo 

apimties mažinimas, siekiant 

padidinti laiko dalį, skirtą 

individualiam talentų ugdymui; 

Universiteto studijų anglų kalba 

garsinimas pasaulyje.

Rodikliai: kursų, derinančių 

elektroninę ir individualią 

mokymo formas, skaičius (12); 

sukurtų masinių atvirų 

internetinių kursų (MAIK) anglų 

kalba skaičius (3).

Taiklusis

1) Vieno MAIK kurso sukūrimas

2) 25% dėstomų kursų talpinami 

VMA sistemoje

1) Sukurtas 1 MAIK kursas

2) Pasiektas ...

Mindaugas 

Skujus

2018 m. gruodžio 

mėn. ESEC Mindaugas Skujus

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.5. Mokytojų rengimas ir 

kvalifikacijos kėlimas

Tikslas: įveiklinti pedagogų 

rengimo tinklinę struktūrą su 

Pedagogikos centru Filosofijos 

fakultete, siekiant užimti 

šiuolaikiškų ir dalykiniu požiūriu 

stiprių mokytojų rengimo nišą.

Rodiklis: absolventų, įgijusių 

pedagogų kvalifikaciją, skaičius, 

augantis bent 5 proc. kasmet; 

siūlomų kvalifikacijos kėlimo 

kursų skaičius, augantis bent 5 

proc. kasmet.

Taiklusis 1) Dalyvavimas VU ir VGTU 

STEAM projekte;

2) Informatikos studijų programa 

turi turėti galimybę leisti 

studentams rinktis kitas 

gretutines studijas;

3) informatikos ir matematikos 

mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

kursų sukūrimas

1) Darbuotojų laikas skirtas 

projekto vykdymui

2) Informatikos studijų 

programa su gretutinių 

studijų galimybe

3) sukurti 2 kvalifikacijos 

kėlimo kursai

1) L. Būtėnas

2) Informatikos 

SPK 

pirmininkas

3) L. Būtėnas

1) 2018 m. 

gruodžio mėn.

2) 2016 m. 

rugsėjo mėn.

3) 2017 m. 

gruodžio mėn.

1) ...

2) Studijų programų 

komitetas

3) MIF darbuotojai

1) Mindaugas 

Skujus

2) Linas Būtėnas

3) VU Pedagogikos 

centras, Mindaugas 

Skujus
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VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.6. Studijų kokybės valdymo 

sistema

Tikslas: įdiegti studijų kokybės 

valdymo sistemą, remiančią 

studentus, dėstytojus ir studijų 

programų komitetus bei 

grindžiamą modernia 

Universiteto struktūra.

Laukiamas rezultatas: sukurtas 

studijų programų kokybės 

„žemėlapis“ ir optimalus studijų 

programų tinklelis; studentų 

darbo krūvis atitinka studijų 

uždavinius; nuolat tobulinamos 

dėstytojų didaktinės 

kompetencijos; įveiksminti 

studijų programų komitetai.

Vizijinis

1) Gerosios dėstymo praktikos 

sklaida fakultete 

2) Studentų turinčių akademinių 

skolų studijų proceso stebėsena 

ir metodinė pagalba 

3) Abipusio grįžtamojo ryšio 

sistemos tarp SPK, dėstytojų ir 

studentų sukūrimas

1) suorganizuotas gerosios 

dėstymo praktikos 

seminaras fakultete

2) 20 studentų dalyvavo 

procese

3) sukurta sistema

1) Linas 

Būtėnas 

2) Linas 

Būtėnas 

3) Linas 

Būtėnas ir SPK 

pirmininkai

1) 2018 m. 

gruodis 

2) 2017 m. 

rugsėjis

3) 2017 m. 

rugsėjis

MIF žmogiškieji 

ištekliai L. Būtėnas

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.7. Studijų modulinė sistema

Tikslas: užtikrinti dinamišką 

modulinių studijų elektroninio 

administravimo sistemą.

Laukiamas rezultatas: įdiegta 

nauja Universiteto studijų 

informacinė sistema (VUSIS), 

kurioje tinkamai 

administruojama lanksti 

modulinė studijų sistema.

Vizijinis

Sukurti modulinę studijų 

programą arba pertvarkyti 

egzistuojančią studijų programą į 

modulinę.

Bent viena modulinė studijų 

programa L. Būtėnas 2018 m. gruodis

Išorinis 

finansavimas L.Būtėnas
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Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

2. Tarptautinio 

lygio studijos

aukštos kokybės, 

lanksčios studijos, 

atspindinčios 

pasaulines 

tendencijas, 

orientuotos į šalies 

ir tarptautinės darbo 

rinkos ir studentų 

poreikius bei talentų 

ugdymą.

2.8. Gretutinių studijų plėtra

Tikslas: gretutinių studijų, kaip 

studijų tarpkryptiškumo ir 

lankstumo priemonės, vystymas 

ir sklandesnis, studentui 

palankesnis, gretutinių studijų 

programų vykdymas.

Laukiamas rezultatas: gretutinių 

studijų studentų skaičius 

augimas; studentų 

pasitenkinimo gretutinėmis 

studijomis įverčio augimas.

Vizijinis

Informatikos gretutinės studijos

Sukurta Informatikos 

gretutinių studijų programa

I pakopos 

Informatikos 

SPK 

pirmininkas 2017 m. rugsėjis Informatikos SPK L.Būtėnas

3. Aktyvi 

partnerystė

stipri, reikšmingą 

kultūrinę, socialinę 

ir ekonominę vertę 

kuriančio geriausio 

Lietuvos 

universiteto 

reputacija.

3.1. Išorinės komunikacijos 

strategija

Tikslas: įdiegti strategines 

kryptis atspindinčią 

komunikacijos strategiją, 

siekiant sustiprinti Universiteto 

reputaciją, įtaką viešajai 

nuomonei bei tarptautinį 

žinomumą.

Rodikliai: svertinio palankumo 

indeksas.

Taiklusis

Sukurti fakulteto "brandbook" ir 

sistemingą SP, studijų metodikų 

ir mokslinių pasiekimų viešinimo 

sistemą Parengta sistema M. Skujus 2017 m. gruodis MIF nuosavos lėšos M. Skujus

3. Aktyvi 

partnerystė

stipri, reikšmingą 

kultūrinę, socialinę 

ir ekonominę vertę 

kuriančio geriausio 

Lietuvos 

universiteto 

reputacija.

3.2. Informacijos reitingams 

pateikimas ir grįžtamojo ryšio 

valdymas

Tikslas: pagerinti Universiteto 

tarptautinį įvaizdį ir padidinti 

veiklos rodiklių žinomumą, 

patenkant tarp geriausiai 

vertinamų pasaulio universitetų 

(pagal QS reitingą).

Rodikliai: QS reitingo suminė 

vieta ne žemesnė nei 500; 20 

proc. kamieninių akademinių 

padalinių vietos pagal QS 

reitingą ne žemesnės nei 300.

Taiklusis

Įvertinti QS reitingams 

pateikiamą MIF informaciją ir 

siekti patekti į QS top 500 

dalykinėje srityje.

MIF pagal matematikos, 

informatikos arba statistikos 

mokslo kryptį patenka į QS 

reitingo 500.

M. Skujus ir 

P.Drungilas 2018 m. gruodis

Fakulteto 

bendruomenė, 

turinti kontaktus.su 

partneriais M. Skujus
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Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

3. Aktyvi 

partnerystė

stipri, reikšmingą 

kultūrinę, socialinę 

ir ekonominę vertę 

kuriančio geriausio 

Lietuvos 

universiteto 

reputacija.

3.3. Aktyvios veiklos su 

partneriais

Tikslas: megzti ir palaikyti 

esamus ryšius su partneriais, 

siekiant didinti Universiteto 

žinomumą, plėsti mokslinį 

bendradarbiavimą bei inovacijų 

ir užsakomųjų tyrimų apimtis. 

Rodikliai: organizuotų ir 

aplankytų partnerystės renginių 

skaičius, augantis bent 10 proc. 

kasmet; augančios ūkio 

subjektų užsakymų apimtys 

(Eur) bent 10 proc. kasmet.

Taiklusis

Inicijuoti MIF bendruomenės ir 

verslo partnerių reguliarius 

susitikimus/seminarus. Jų metu 

būtų pristatomi įmonių R&D 

skyrių analizuojamos problemos, 

diskutuojama dėl efektyvesnių jų 

sprendimo būdų.

Bent vienas renginys per 

metus

M.Skujus ir 

L.Bukauskas 2018 m. gruodis MIF ištekliai

M. Skujus ir 

L.Bukauskas

3. Aktyvi 

partnerystė

stipri, reikšmingą 

kultūrinę, socialinę 

ir ekonominę vertę 

kuriančio geriausio 

Lietuvos 

universiteto 

reputacija.

3.5. Glaudūs ryšiai su alumnais

Tikslas: stiprinti fakultetų 

alumnų draugijas, koordinuoti jų 

veiklą, didinti alumnų indėlį ir 

įsitraukimą į Universiteto 

bendruomenės gyvenimą.

Laukiamas 

rezultatas: užtikrinama 

kiekvieno absolvento galimybė 

dalyvauti alumnų veikloje, 

stiprus Universiteto alumno 

vardo tapatumas, išaugusi 

Universiteto įtaka.

Vizijinis

Paslaugų VU MIF Alumnui 

išskyrimas ir jų teikimas. Ne mažiau dviejų paslaugų

L.Bukauskas ir 

M. Skujus 2018 m gruodis MIF ištekliai

M. Skujus ir 

L.Bukauskas

 9 / 12



Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

3. Aktyvi 

partnerystė

stipri, reikšmingą 

kultūrinę, socialinę 

ir ekonominę vertę 

kuriančio geriausio 

Lietuvos 

universiteto 

reputacija.

3.6. Bendradarbiavimas su 

ugdymo institucijomis

Tikslas: pritraukti talentingus 

abiturientus ir kurti pedagoginę 

praktikos bazę, plėtojant 

bendradarbiavimą su ugdymo 

įstaigomis ir viešinant mokslo 

pasiekimus.

Laukiamas rezultatas: auga 

stojančiųjų skaičius; auga 

pasižymėjusių stojančiųjų 

(„šimtukininkų“ ir mokslo 

olimpiadų prizininkų) dalis.

Vizijinis

Kuriamos mokiniams patrauklios 

viešinimo ir informavimo 

priemonės: 

1) patrauklūs studijų programų 

aprašai. 

2) prezentacijos akcentuojančios 

MIF studijų programų aktualumą 

ir išmokstamų dalykų 

pritaikomumą šiandieniniame 

pasaulyje. 

3) "Populiariųjų paskaitų paketo" 

įvairių amžiaus grupių 

mokiniams sukūrimas. 

4) MIF puslapio skilties 

"Stojantiesiems" naujinimas 

lietuvių ir anglų kalba.

1) Parengti aprašai

2) Prezentacija

3) Perskaitytų populiariųjų 

paskaitų skaičius

4) Atnaujinta svetainė.

M. Skujus, L. 

Būtėnas 2017 m. rugsėjis MIF ištekliai

M.Skujus ir 

L.Būtėnas

4. Atvira ir 

atsakinga 

bendruomenė

puoselėti 

Universitetu 

pasitikinčią ir jam 

įsipareigojusią bei 

pokyčiams atvirą 

Universiteto 

bendruomenę.

4.1. Vidinės komunikacijos 

sistema

Tikslas: sukurti ir įdiegti aiškią, 

skaidrią ir efektyvią Universiteto 

vidinės komunikacijos sistemą; 

sustiprinti bendruomenės narių 

tapatumą su Universitetu.

Rodikliai: pasitenkinimo vidinės 

komunikacijos sistema įvertis; 

tapatumo su Universitetu įvertis.

Taiklusis

1) Sukurti bendruomenės nario 

pasiekimų bei nuveiktų darbų 

internetinį portalą, kuris 

visapusiškai atspindėtų fakulteto 

vykdomas veiklas. 

2) Organizuoti bendruomenės 

renginius. 

3) Fakulteto informacinis 

elektroninis naujienlaiškis

1) Viena sistema. 

2) Renginių ir susitikimų 

skaičius.

3) Bent kartą į ketvirtį.

1) L.Bukauskas, 

2) G. 

Stepanauskas

3) M. Skujus, G. 

Stepanauskas 2017 m. gruodis

1) STSC 

darbuotojai

2) ir 3) MIF ištekliai

1) L. Bukauskas

2) ir 3 ) G. 

Stepanauskas

4. Atvira ir 

atsakinga 

bendruomenė

puoselėti 

Universitetu 

pasitikinčią ir jam 

įsipareigojusią bei 

pokyčiams atvirą 

Universiteto 

bendruomenę.

4.3. Paslaugos Universiteto 

bendruomenei

Tikslas: kurti patrauklias darbo 

ir studijų sąlygas, siūlant 

darbuotojams ir studentams 

profesionalios pagalbos ir 

laisvalaikio galimybes.

Rodikliai: paslaugų „paketo“ 

žinomumas, augantis bent 5 

proc. kasmet; pasitenkinimo 

darbo ir studijų sąlygomis 

įverčiai.

Taiklusis 1) Sukurtos patrauklios studijų ir 

laisvalaikio erdvės fakulteto 

pastatuose. 

2) Gerinti studentų savarankiško 

ir grupinio darbo vietas

3) Gerinti darbuotojų darbo 

vietas.

1) Bent viena studentų 

laisvalaikio zona

2) Bent vienos studentų 

darbo zonos sukūrimas

3) Atnaujintų darbo vietų 

skaičius.

E. Gaigalas ir 

L.Bukauskas 2018 m. gruodis

MIF ir socialinių 

partnerių Ištekliai

E.Gaigalas ir 

L.Bukauskas
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Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

4. Atvira ir 

atsakinga 

bendruomenė

puoselėti 

Universitetu 

pasitikinčią ir jam 

įsipareigojusią bei 

pokyčiams atvirą 

Universiteto 

bendruomenę.

4.4. Pirmakursių integracijos 

savaitė

Tikslas: pagilinti studentų 

integraciją į akademinę 

bendruomenę, sukuriant ir 

įdiegiant pirmakursių 

integracijos savaitės į 

Universiteto studijas koncepciją.

Rodikliai: pirmakursių, 

dalyvavusių integracijos 

savaitėje, dalis siekianti bent 50 

proc.; tapatinimosi su 

Universitetu ir įsijungimo į 

studijas įvertis.

Taiklusis

Kartu su SA parengti I kurso 

studentams skirtą integracijos 

paskaitų ciklą apie: 

1) VU ir MIF, 

2) svarbiausią akademinę ir 

socialinę informaciją, 

3) konkrečias studijų programas.

Analizuoti priežastis, dėl kurių 

studijos nutraukiamos pirmaisiais 

metais, eliminuoti tas, kurios 

susijusios su studentų 

integracijos nesklandumais. Surengtų paskaitų skaičius M. Skujus 2018 m. gruodis MIF ir SA ištekliai M. Skujus

5. Efektyvus 

valdymas

sukurti efektyvaus, 

didesnį darbuotojų 

pasitikėjimą ir 

pasitenkinimą 

keliančio 

Universiteto 

valdymo sistemą.

5.1. Moderni Universiteto 

struktūra

Tikslas: pritaikyti Universiteto 

struktūrą strateginei valdysenai, 

padidinti administravimo 

paslaugų prieinamumą 

akademinei bendruomenei, 

sumažinti administracinius 

sprendimus priimančių 

akademinių vadovų skaičių, 

sumažinti akademinės veiklos 

dubliavimą ir padidinti aukšto 

lygio moksliniams tyrimams 

reikalingą kritinę masę.

Rodikliai: optimizuotas 

kamieninių akademinių 

padalinių skaičius ir struktūra 

(žr. priedą); administracinio 

padalinio teises turinčių 

akademinių padalinių skaičius, 

sumažėjęs bent 1,5 karto.

Taiklusis

1) MIF ir MII integracijos plano ir 

naujų KAP nuostatų sukūrimas 

(žr. priedą)

2) Studijų ir studijų programų 

administravimo sistemos 

pertvarka, atsižvelgiant į 

pavyzdinius KAP nuostatus.

1) Integracijos planas ir KAP 

nuostatai.

2) Sukurta ir įdiegta nauja 

MIF studijų administravimo 

sistema.

1) G. 

Stepanauskas

2) L. Būtėnas

1) 2017 m. 

gegužės mėn.

2) 2017 m. 

gruodžio mėn.

1) MIF 

administracija

2) MIF 

administracija ir 

studijas 

aptarnaujantis 

personalas

1) G.Stepanauskas

2) L. Būtėnas
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Strateginė 

kryptis

Universiteto 

strateginis tikslas
Universiteto projektas

Projekto 

tipas

VU MIF Priemonės (Kas bus 

daroma)
VU MIF pasiekimų rodiklis

Kas 

atsakingas

Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas

Skiriami ištekliai Komunikacija

VU strategija ir jos projektai VU MIF veiklos atitinkančios strategiją

5. Efektyvus 

valdymas

sukurti efektyvaus, 

didesnį darbuotojų 

pasitikėjimą ir 

pasitenkinimą 

keliančio 

Universiteto 

valdymo sistemą.

5.2. Akademinio personalo 

darbo užmokesčio sistema

Tikslas: sukurti skaidrią, 

motyvuojančią ir konkurencingą 

akademinio personalo darbo 

užmokesčio sistemą, susietą su 

darbo krūviu ir darbo rezultatais.

Rodiklis: akademinio personalo 

pasitenkinimo darbo 

užmokesčio sandara ir 

skatinimo už darbo rezultatus 

sistema įvertis.

Taiklusis

Akademinio personalo darbo 

krūvio apskaitos informacinės 

sistemos kūrimas ir tobulinimas Įdiegta sistema A.Stašionis 2017 m. rugsėjis MIF ištekliai L. Būtėnas

5. Efektyvus 

valdymas

sukurti efektyvaus, 

didesnį darbuotojų 

pasitikėjimą ir 

pasitenkinimą 

keliančio 

Universiteto 

valdymo sistemą.

5.5. Neakademinio personalo 

vadybos pertvarka

Tikslas: padidinti administracijos 

veiklos efektyvumą ir 

skaidrumą, pertvarkant 

neakademinio personalo 

atrankos, vertinimo ir darbo 

užmokesčio sistemą.

Rodikliai: darbuotojų atrankų ir 

metinių vertinamųjų pokalbių 

diegimo augimas bent 5 proc. 

kasmet.

Taiklusis

Pertvarkyti neakademinio 

personalo apmokėjimo sistemą. Pertvarkyta sistema

G. 

Stepanauskas 2017 m. gruodis MIF ištekliai G. Stepanauskas

5. Efektyvus 

valdymas

sukurti efektyvaus, 

didesnį darbuotojų 

pasitikėjimą ir 

pasitenkinimą 

keliančio 

Universiteto 

valdymo sistemą.

5.6. Universiteto e. valdymas

Tikslas: sumažinti 

administracinę naštą ir pašalinti 

darbuotojų motyvaciją mažinantį 

veiksnį dėl popierinių 

dokumentų apyvartos.

Laukiamas rezultatas: visu 

mastu įdiegta dokumentų 

valdymo sistema, leidžianti 

kurti, autorizuoti, pasirašyti, 

siųsti ir gauti dokumentus tik 

elektroninėmis priemonėmis.

Vizijinis

1) Fakulteto valdomų elektroninių 

dokumentų prieigos sistema. 

2) Dalinė studijų administravimo 

veiklos automatizacija įdiegiant 

studijų apskaitos pagalbinį 

modulį Krūvių sistemoje Įdiegtos sistemos

1) L. Bukauskas

2) L. Būtėnas

1) 2017 m. 

rugsėjo mėn.

2) 2017 m. 

rugsėjo mėn. MIF ištekliai

L. Bukauskas, L. 

Būtėnas

[1] VU Tarybos patvirtintas 2015-2017 m. Strateginis veiklos planas http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2016-2/STRATEGINIS_PLANAS.pdf

[2] VU Tarybos veiklos ataskaita 2015 m. http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/T-2016-2/Tarybos_ataskaita.pdf
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