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Matematikos ir informatikos fakulteto vizija 

MIF struktūra 

Matematikos ir informatikos fakultetas susideda iš šakinių akademinių padalinių su savo 

biudžetais: 

 Matematikos krypties šakinis padalinys/padaliniai (darbuotojų skaičius 73-81*
, mokslų 

daktarų skaičius 60-68*) 

 Informatikos mokslų institutas1 (sudarytas MII pagrindu) (darbuotojų skaičius 87-90*
, 

mokslų daktarų skaičius 61-64*) 

 Informacinių technologijų institutas1 (darbuotojų skaičius 108-116*
, mokslų daktarų 

skaičius 55-63*) 

Pastaba: * - tas pats darbuotojas skaičiuojamas atskirai MIF ir atskirai MII 

 

Informacinių technologijų instituto strategija 

ITI statusas 

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų instituto statuso metmenis apibrėžia Vilniaus 

universiteto kamieninio akademinio padalinio pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Vilniaus universiteto 

senato 2016 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. S-2016-1-6 (toliau – KAP nuost.), bei MIF tarybos 

patvirtinti Informacinių technologijų instituto nuostatai. Informacinių technologijų instituto nuostatų 

projekto gairės yra šios:  

1) ITI yra MIF nuostatuose išvardytas šakinis akademinis padalinys (KAP nuost. 8 p.) 

2) Informacinių technologijų institutui MIF taryboje turi atstovauti lygiomis atstovavimo dalimis 

pagal padalinių skaičių MIF tarybos narių (KAP nuost. 18 p., ITI iniciatyvinės grupės (toliau 

– IG) pasiūlymas) 

3) MIF taryba fakulteto vadovo teikimu Informacinių technologijų institutui nustato 

proporcingus atskaitymus iš ITI lėšų mokslui bendroms fakulteto reikmėms ir skiria ITI lėšas 

I ir II pakopų studijoms (KAP nuost. 22.13 p.) 

4) MIF vadovas teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti ITI nuostatus  (KAP nuost. 35.9 p.) 

5) MIF vadovas ITI vadovo teikimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į vyriausiojo mokslo 

darbuotojo pareigas (KAP nuost. 35.17 p.) 

6) Veiklos organizavimo klausimais MIF vadovui pataria nuolat veikianti kolegija, kuri gali būti 

sudaroma KAP nuostatuose nustatyta tvarka. Į kolegijos sudėtį privalomai įeina KAP vadovo 

pavaduotojai, ITI vadovas, kitų KAP šakinių akademinių padalinių vadovai, ... (KAP nuost. 

37 p.) 

7) Informacinių technologijų institutas yra MIF administracinio padalinio teises turintis 

struktūrinis šakinis akademinis padalinys (KAP nuost. 40 p.) 

8) Šakinis akademinis padalinys - Informacinių technologijų institutas yra MIF struktūrinis 

padalinys, kurio pagrindinė veikla – moksliniai tyrimai ir studijos. Šakinių akademinių 

padalinių skaičius ir pavadinimai yra apibrėžiami MIF nuostatuose. Informacinių technologijų 

instituto pavadinimas kartu su Universiteto pavadinimu naudojamas mokslinių publikacijų ir 

                                                           
1 Sąlyginis pavadinimas 

 



 2 

kitų su moksline veikla susijusių dokumentų prieskyrose. Informacinių technologijų instituto 

turi dirbti ne mažiau kaip 25 procentai MIF rinkėjų (KAP nuost. 41 p.). 

9) Informacinių technologijų institutas turi savo nuostatus, parengtus pagal MIF nuostatus. 

Informacinių technologijų instituto nuostatus MIF vadovo teikimu tvirtina MIF Taryba. 

Informacinių technologijų instituto nuostatuose turi būti nustatyta Informacinių technologijų 

instituto vadovo išrinkimo arba paskyrimo tvarka, kadencijos trukmė, atskaitomybė, [jo 

pareiga organizuoti ir užtikrinti teisėtą ir taupų šakinio akademinio padalinio lėšų ir priskirto 

turto naudojimą ir atsakyti už padalinio viešuosius pirkimus] įgaliojimų pasibaigimo 

pagrindai, nepasitikėjimo pareiškimo šakinio akademinio padalinio vadovu procedūra, 

administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių sudarymo ir likvidavimo 

tvarka (KAP nuost. 42 p., IG pasiūlymai). 

10) Informacinių technologijų institutas turi savo biudžetą, kuris yra MIF biudžeto dalis. 

Informacinių technologijų instituto biudžetas sudaromas iš jo lėšų mokslui (valstybės 

biudžeto asignavimų mokslui, doktorantūrai skirtų lėšų ir nuosavų bei pavedimų lėšų, gautų 

už vykdomą mokslinę, inovacinę veiklą ir technologinę plėtrą), atskaičius Universitete 

nustatytus atskaitymus bendroms Universiteto reikmėms ir Tarybos nustatytus atskaitymus 

bendroms MIF reikmėms, Tarybos skirtų lėšų pirmosios ir antrosios pakopų studijoms ir 

lėšų, gautų kaip parama šakiniam akademiniam padaliniui (KAP nuost. 43 p., IG pasiūlymai). 

11) Informacinių technologijų institutas įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka turi 

teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimų ir savarankiškai vykdyti pirkimus, turi 

atskirą biudžeto eilutę pirkimams, savarankiškai sudaryti pirkimo sutartis ir iš savo biudžeto 

vykdyti mokėjimus pagal tas sutartis (KAP nuost. 44 p., IG pasiūlymai). 

12) MIF Informacinių technologijų institutas yra Vilniaus universiteto Informacinių technologijų 

institutas (angl. Institute of Information Technology, Vilnius University) (KAP nuost. 45 p., 

IG pasiūlymai). 

13) Informacinių technologijų institutas turi vadovą – instituto direktorių. Informacinių 

technologijų instituto vadovu gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir pedagoginės patirties 

(KAP nuost. 46 p., IG pasiūlymai). 

14) Informacinių technologijų institute veikia administracinio padalinio teisių neturintys 

organizaciniai dariniai – katedros: Informatikos katedra, Kompiuterijos katedra, Matematinės 

informatikos katedra ir Programų sistemų katedra (KAP nuost. 47 p., IG pasiūlymai). 

15) Moksliniams tyrimams organizuoti ir vykdyti Informacinių technologijų institute gali būti 

sudaromi administracinio padalinio statuso neturintys organizaciniai dariniai (KAP nuost. 51 

p.) 

16) MIF biudžetą sudaro šakinių akademinių padalinių, įskaitant Informacinių technologijų 

institutą, biudžetai (KAP nuost. 57 ir 57.3 p., IG pasiūlymai) 

17) MIF Tarybos nustatyti atskaitymai iš šakinių akademinių padalinių lėšų mokslui gali būti 

naudojami tik bendroms MIF administracijos ir ūkio bei MIF veiklos plano įgyvendinimo 

reikmėms (KAP nuost. 58 p., IG pasiūlymai). 
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ITI struktūra 

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų institute veikia administracinio padalinio teisių 

neturintys organizaciniai dariniai - katedros:  

 Informatikos katedra (darbuotojų skaičius 34, mokslų daktarų skaičius 16) 

 Kompiuterijos katedra (darbuotojų skaičius 38, mokslų daktarų skaičius 20) 

 Matematinės informatikos katedra (darbuotojų skaičius 12, mokslų daktarų skaičius 8) 

 Programų sistemų katedra (darbuotojų skaičius 36, mokslų daktarų skaičius 19).  

 

Strategijos projektą parengė ITI iniciatyvinė grupė  

prof. Romas Baronas, prof. Mindaugas Bloznelis, dr. Linas Bukauskas, doc. Tadas Meškauskas, 

doc. Antanas Mitašiūnas, doc. Saulius Ragaišis, doc. Vilius Stakėnas, prof. Rimantas Vaicekauskas.  
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