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I.MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA
Vytauto Didžiojo universitetas – tai bendruomeniška mokslo, menų ir studijų institucija, tęsianti 1922 m. Kaune įkurto Lietuvos universiteto misiją,
ţmogui sudaranti liberalias ugdymosi sąlygas, plėtojanti partnerystę, aktyviai dalyvaujanti Kauno gyvenime ir kurianti Lietuvos ateitį ir prisidedanti
prie pasaulio kultūros ir mokslo raidos.

VIZIJA
Aktyvus, modernus, globaliai atpažįstamas, Artes Liberales principus puoselėjantis klasikinis universitetas, atskleidžiantis kūrybiškas asmenybes
Lietuvai ir Pasauliui.
VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYČIAI
1. SOCIALIAI AKTYVI IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ:
1.1.
Telksime dėmesį į ţmogų, jo asmeninį orumą, nuopelnų ir savasties pripaţinimą, kuriant aplinką, leidžiančią atsiskleisti kūrybiškumui
ir skatinančią inovacijas, sudarančią galimybes realizuoti save ir motyvuojančią tobulėti, puoselėjančią atvirumą, saugumą, įvairovę ir
toleranciją.
1.2.
Puoselėsime Universiteto organizacinę kultūrą, palaikant tradicijas ir įsipareigojimus bendrai pripažintoms Universiteto vertybėmis ir
etikos normoms, puoselėjant kolegialumą, santykių brandą, formuojant vidinius bendruomenės ryšius, pagrįstus bendražmogiškomis
vertybėmis, informaciniu ir komunikaciniu suderinamumu, įgyvendinant aplinkai draugiško Universiteto idėją.
1.3.
Sieksime akademinės lyderystės, kuriant ir aktyviai formuojant Artes Liberales principais grindžiamą universitetą, idėjų ir ateities
vaizdinių generavimo centrus, teikiant prioritetą universaliems gebėjimams ir plačiai kultūrinei savimonei, orientuojantis į individualizuotas
studijas, akademinį sąžiningumą, pažangius tyrimus ir tarptautinį universiteto pripažinimą.
1.4.
Stiprinsime Universiteto bendradarbiavimą su įvairiomis bendruomenėmis, visuomeninėmis grupėmis ir organizacijomis, didinant
Universiteto žinomumą jose, identifikuojant bendrus interesus ir kartu įgyvendinant miesto bei šalies socialiniam gyvenimui svarbius
projektus.
1.5.
Aktyviai dalyvausime Lietuvos viešojoje politikoje, skatinant ir sudarant galimybes Universiteto bendruomenės nariams inicijuoti, rengti
ir teikti siūlymus švietimo, kultūros, politikos, ūkio ir kt. sričių tobulinimui.

2. PATIKIMAS TARPTAUTINIS PARTNERIS:
2.1.
Skatinsime tarptautinį Universiteto aktyvumą, plėtojant strateginę partnerystę su lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis,
identifikuojant jų bendrumus su Universitetu ir įgyvendinant abipusiai naudingo bendradarbiavimo programas.
2.2.
Didinsime studijų tarptautiškumą, kuriant tarptautines (jungtines bei dvigubą laipsnį teikiančias) studijų programas, tarptautines doktorantūros ir postdoktorantūros studijas, skatinant mobilumą studijose, panaudojant universiteto plėtojamos daugiakalbystės galimybes.
2.3.
Plėtosime mokslinės veiklos tarptautiškumą, užtikrinant aktyvų dalyvavimą pripažintuose tarptautiniuose tyrimų tinkluose ir
tarptautinėse mokslo programose, vykdant mokslinių ir praktinių rezultatų tarptautinę sklaidą, skatinant mobilumą mokslinėje veikloje.
2.4.
Didinsime meninės ir kūrybinės veiklos tarptautiškumą, atskleidžiant jos autentiškumą ir novatoriškumą pasaulio kūryboje, įsijungiant į
geriausių pasaulio meno mokyklų tinklus, rengiant bendrus kūrybinius projektus, palaikant stilingo gyvenimo būdo kūrimo idėją.
2.5.
Aktyvinsime Universiteto bendruomenės tarptautiškumą, užtikrinant palankias sąlygas universiteto bendruomenei tobulinti kalbines ir
tarpkultūrines kompetencijas, sudarant palankias integracijos sąlygas užsienio dėstytojams, tyrėjams ir studentams, o taip pat užtikrinant užsienyje dirbantiems bendruomenės nariams ir absolventams palankias galimybes dalyvauti Universiteto gyvenime.
2.6.
Puoselėsime Pasaulio lietuvių universiteto idėją, realizuojant ją konkrečiais švietimo, mokslo ir meno projektais, užtikrinant Universiteto
atvirumą Pasauliui.
2.7.
Tapsime tarptautiniu mokslo ir meno renginių centru, pritaikant esamas Universiteto erdves ir formuojant naujas, aktyvia veikla
prisijungiant prie Europos ir pasaulio mokslo, kultūros ir meno plėtros projektų.
3. ASMENYBĖMS IR TALENTAMS ATSISKLEISTI PALANKIOS STUDIJOS:
3.1.
Plėtosime studijų pasirinkimo ir individualizavimo laisvę, skatinant talentų raidą, užtikrinant universitetinį (tarpfakultetinį) ir tarpuniversitetinį dalykų pasirinkimą, suteikiant papildomų kvalifikacijų įgijimo galimybes, plėtojant nuotolinių studijų ir mokymosi visą gyvenimą galimybes.
3.2.
Rūpinsimės studentų karjera, stiprinant studijų proceso pragmatinius siekius, užtikrinant nuolatinį studijų programų portfelio
aktualizavimą, palaikant nuolatinį ryšį su Universiteto absolventais ir jų darbdaviais, sudarant bendradarbiavimo sutartis su įmonėmis ir
organizacijomis, pramonės, verslo ir kitomis asociacijomis dėl studentų praktikų ir kitų, didinančių absolventų integracijos į darbo rinką
galimybes, veiklų.
3.3.
Uţtikrinsime praktinį Artes Liberales principų realizavimą studijų procese, skatinant studijų programų tarpdiscipliniškumą, rengiant
naujas tarpkryptines ir tarpsritines studijų programas.
3.4.
Tobulinsime studijų kokybę, įdiegiant studijų kokybės valdymo sistemą, užtikrinant mokslinių tyrimų integravimą į studijų procesą,
skatinant inovatyvius mokymosi metodus, panaudojant studijų turinio ir proceso tobulinimui įvairių finansavimo šaltinių teikiamas
galimybes.

4. AUKŠČIAUSIO LYGIO MOKSLAS IR MENAS:
4.1.
Telksime tyrėjų grupes prioritetinėse mokslo kryptyse, kuriant naujus ir plėtojant esamus mokslo klasterius, plėtojant tarpdisciplininius,
tarpkryptinius, tarpinstitucinius mokslinius tyrimus, įtraukiant jaunuosius mokslininkus.
4.2.
Skatinsime aktyvų dalyvavimą mokslinėje ir meninėje veikloje, užtikrinant aukščiausio lygio mokslinės ir meninės produkcijos kūrimą,
inicijuojant priešakinių tyrimų ir kompetencijų centrų formavimą, pritraukiant geriausius šalies ir užsienio mokslininkus ir menininkus, pasitelkiant mokslo plėtrai Universiteto ir išorinio finansavimo šaltinius.
4.3.
Plėtosime aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimą, formuojant ekspertų grupes pagal Universiteto turimas ir pripažintas
kompetencijas bei nukreipiant jas į tarptautinėms ir nacionalinėms bendruomenėms aktualių problemų sprendimą.
4.4.
Sukursime tarptautinę doktorantūros mokyklą, identifikuojant kryptis, kuriose Universitetas turi tarptautinio lygio kompetenciją ir
bendradarbiauja su pirmaujančiomis užsienio aukštosiomis mokyklomis.
4.5.
Puoselėsime kūrybai ir menams palankią kultūrą, kuriant idėjoms, talentams ir kūrybos motyvacijai atvirą Universitetą, palaikant ir
formuojant aukščiausios kokybės klasikinių ir modernių menų ugdymo ir praktikos sklaidos tradicijas.
5. DARNI IR KŪRYBIŠKA APLINKA:
5.1.
Optimizuosime Universiteto valdymą, užtikrinant aiškų funkcijų ir atsakomybių pasidalijimą, efektyvų grįžtamąjį ryšį, įgyvendinant
studijų programų klasterizavimo principus, didinant padalinių valdymo potencialą, ugdant antrepreneriškumo, lyderystės, projektinio darbo
ir tinklaveikos gebėjimus.
5.2.
Diversifikuosime pajamų šaltinius ir aktyvinti lėšų pritraukimą, skatinant naujas, pajamas generuojančias veiklas, kuriant aktyvios
finansinės ir idėjų donorystės projektus.
5.3.
Uţtikrinsime palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei ir meninei veikloms, kuriant šiuolaikišką ir patrauklią infrastruktūrą, nuolat
atnaujinant studijų aplinką, efektyviai paskirstant bibliotekos išteklius ir paslaugas, plėtojant estetiškas ir jaukias darbo, studijų, kultūros,
rekreacijos, sveikatingumo ir apgyvendinimo erdves.
5.4.
Plėtosime universiteto veiklų virtualumą, kuriant jį atitinkančias lanksčias ir dinamiškas tinklines studijų, mokslo ir meno bei valdymo
aplinkas, diegiant modernias informacines ir ryšio technologijas.
5.5.
Kursime Universitetą kaip patrauklų darbdavį, vadovaujantis lygių galimybių ir tvarios plėtros principais, įgyvendinant darbuotojų
karjeros, kvalifikacijos tobulinimo ir į veiklos rezultatus nukreiptą vertinimo ir skatinimo sistemą.

UNIVERSITETO STRATEGINES NUOSTATAS PALAIKANČIOS VERTYBĖS:
Asmenybės laisvė, Atvirumas, Atsakomybė, Kūrybiškumas, Bendruomeniškumas, Akademinis meistriškumas, Autonomiškumas.

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas
1. Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė.

Asignavimai, tūkst. litų
X
X

2. Patikimas tarptautinis partneris.
3. Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios
studijos.
4. Aukščiausio lygio mokslas ir menas.
5. Darni ir kūrybiška aplinka.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Peržiūrėsime vykdomas veiklas ir optimizuosime akademines ir neakademines struktūras.
Įdiegsime vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą.
Plėsime ir atnaujinsime infrastruktūrą.
Didinsime vykdomų veiklų efektyvumą.

27925,4

4912,6
124,0

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

1 Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios kvalifikacijos specialistus

01.02 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Asignavimai, iš viso 5 470 tūkst. Lt
iš jų darbo užmokesčiui 0 Lt

01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Asignavimai, iš viso 27 492 tūkst. Lt
iš jų darbo užmokesčiui 0 Lt

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2012-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal
programas
5470; 17%

01.02 programa
01.10 programa

27492; 83%

ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst.Lt

2011-ieji metai
(patvirtintas)

2012-ieji metai

2013-ieji metai

2014-ieji metai

915,2

916,3

916,3

916,3

20491,9

20817,0

20817,0

20817,0

2012-ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo uţmokesčiui pasiskirstymas pagal
pareigybių grupes

5,0
(322,8 tūkst.Lt)

51,6
(1731,1 tūkst.Lt)

Vadovai ir pavaduotojai
Kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
859,7
(18763,1 tūkst.Lt)

Specialistai ir kiti

VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2012-2014 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst..litų)
2012-ųjų metų asignavimai

Eil.Nr.

1.

Programos
pavadinimas

Studentų rėmimas ir
jų kreditavimo
sistemos plėtojimas

iš viso

Iš jų:
išlaidoms
Iš jų
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

5470

5470

27492

27492

32962

32962

Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
Iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
5470

5470

20817

27492

27492

20817

32962

32962

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai

iš viso

Iš jų:
išlaidoms
Iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

5470

5470

20817

27492

27492

20817

20817

32962

32962

20817

iš jų valdymo
išlaidos
2.

Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų rengimas

iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms
iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis,
procentais

turtui
įsigyti

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Vytauto Didžiojo universitetas planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, formuluodamas viziją ir misiją, veiklos strateginius prioritetus ir strateginį
tikslą, nustatydamas programas, jos tikslus, uždavinius ir priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir
studijų įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) ir Vytauto Didžiojo universiteto statutu (2010 gegužės 28 d. Nr. XI-859).
Universiteto veiklai didžiausią įtaką daro ekonominiai, teisiniai ir socialiniai veiksniai.
Įgyvendinant aukštojo mokslo reformą, demonstruojančią aiškią politinės vadovybės viziją ir stiprią valią permainoms aukštojo mokslo srityje,
atsiveria naujos galimybės, tačiau susiduriama ir su eile iššūkių, kuriems įveikti telkiami universiteto žmogiškieji ir materialieji ištekliai:
 2009 m. patvirtintas Mokslo ir studijų įstatymas pakeitė mokslo ir studijų finansavimo sistemą, įvedė naujas aukštųjų mokyklų valdymo ir
disponavimo turtu taisykles, įgalino naudoti efektyvius studijų kokybės užtikrinimo būdus.
 Pasikeitęs ir sumažėjęs studijų ir mokslo finansavimas įnešė sumaišties „krepšelių“ dalybose, paskatino standartizuotos savimonės plitimą,
kiekybinį vertinimą ir aukštojo mokslo sistemos „verslėjimą“.
 Formuojasi neigiama nuomonė apie aukštąjį mokslą ir jo kokybę Lietuvoje, jaunimas kviečiamas emigruoti ir studijuoti užsienyje. Nėra
formuojama nuomonė apie radikalių pilietinių pokyčių aukštojo mokslo srityje poreikius.
 Vykstantys pasikeitimai verčia universitetą priimti sprendimus ne tik dėl programų uždarymo, bet svarstyti ir pokyčius fakultetų struktūrose.
Formuojasi grėsmė vykdyti tik populiarias programas ir susiaurėti iki kelių fakultetų, bei programų. Kita vertus, tai leidžia išgryninti
universiteto studijų programų pasiūlą, kurti jungtines studijų programas, kurios suteiktų absolventams dvi kvalifikacijas ir pan.).
 Universitetui greitai keičiantis, taikantis prie naujų aukštojo mokslo modelių, kuriuos diktuoja teisinė aplinka ir ekonominė situacija didėja
grėsmė nutolti nuo savo ištakų – stipriųjų bendravimo su studentais kultūros, geranoriškumo, laisvumo, kolegialaus dėstytojo statuso
charakteristikų.
 Per didelis universitetų skaičius, studijų kokybės trūkumas, studijų programų tiražavimas visuose universitetuose keičia universiteto idėją.
Universitetas turi ieškoti savo tapatumo, identiteto, lyderystės ir proveržio krypčių.
 Vyksta universiteto struktūros kaita ir optimizavimas: atsiranda nauji fakultetai (Muzikos akademija), centrai (pvz., Kokybės ir inovacijų
centras), administracinių padaliniai (pvz., Studijų marketingo, Infrastruktūros tarnybos), transformuojasi esami padaliniai (pvz. Socialinės
gerovės fakulteto reorganizavimas į Socialinių mokslų fakulteto padalinį ir, remiantis veiklos vertinimu, transformavimas į Socialinės gerovės
institutą). Tai parodo universiteto atvirumą pokyčiams ir racionaliems sprendimams, gebėjimą vykdyti į rezultatus orientuotą reformą.
 Studentų mažėjimas programose lemia konkurenciją tarp fakultetų ir studijų programų paklausą. Šiame kontekste iškyla pačių dėstytojų
įsigalinimas savo kompetencijos plėtotei ir investavimas į savo profesinį tobulinimąsi. Tai garantuoja jų aukščiausio lygmens ekspertinę
kompetenciją.
 Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamu stipendijų fondu gerai
besimokantiems studentams ir vienkartinėms išmokoms.
 Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama atveria galimybes materialiniai bazei stiprinti, studijų ir tyrimų sąlygoms gerinti.

Išvados dėl tikslų
ir programų
Būtina mokėti
stipendijas gerai
besimokantiems
studentams, skirti
vienkartines
išmokas, remti
studentus
finansiškai.

Aktualu tobulinti
studijų
organizavimą,
plėtoti mokslinius
tyrimus, stiprinti
materialinę bazę,
plėsti tarptautinius
ryšius.

Pagrindiniai argumentai, veiksniai, problemos, iššūkiai

SSGG

Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamu stipendijų
fondu gerai besimokantiems studentams ir vienkartinėms išmokoms.
Vytauto Didžiojo universitete, vadovaujantis VDU stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, skiriamos 2,5 BSI, 1,7 BSI, 4
BSI arba 2,7 BSI dydžio skatinamosios stipendijos.
Studentams, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje skiriamos
VDU garbės stipendijos. 2011 m. skirtos dvi 1300 Lt. dydžio garbės stipendijos.
Už gerus studijų rezultatus (vidurkis ne mažiau nei 9) 2011 m. rudens semestre skirtos 958 skatinamosios stipendijos
pirmos, antros pakopų ir vientisųjų studijų studentams.
Už visuomeninį aktyvumą, dalyvavimą sporto, meno veikloje 2011 m. skirta 29 vienkartinių stipendijų, kurios buvo
iki 520 Lt dydžio (15080 Lt).
Netekties atveju ar esant sunkiai socialinei šeimos padėčiai skiriama parama studentams (2011m. išmokėtos 61
stipendijos, kurios yra iki 520 Lt dydžio (23965 Lt).
Studentams, vykstantiems dalinių studijų į užsienio universitetus pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis,
skiriamos iki 7000 Lt stipendijos. Šią paramą 2011 m. gavo 36 studentai.
Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems dieninių, vientisųjų, nuolatinių ir ištęstinių studijų formose
studijuojantiems studentams tiek savo lėšomis, tiek valstybės finansuojamose vietose.
Sunki šalies gyventojų finansinė padėtis, didelis nedarbas (Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. vasarį 56
proc. gyventojų teigė, kad jų finansinė padėtis pablogėjo; nedarbas 2011 m. III ketvirtį siekė 14,8 proc.) didina
finansinės paramos reikalingų studentų skaičių.
Dėl sumažėjusių valstybės asignavimų VDU tenka prisiimti papildomą studentų rėmimo finansinę naštą.
Politinė vadovybė turi aiškią viziją ir stiprią valią permainoms aukštojo mokslo srityje.
Aukštojo mokslo reforma – esminė permaina, numatyta Vyriausybės programoje.
2009 m. patvirtintas Mokslo ir studijų įstatymas pakeitė mokslo ir studijų finansavimo sistemą, įvedė naujas aukštųjų
mokyklų valdymo ir disponavimo turtu taisykles, efektyvius studijų kokybės užtikrinimo būdus.
Nuo 2005 m. Lietuvoje pradėjus išduoti Europos Komisijos rekomenduoto pavyzdžio diplomo priedėlius, palengvėjo
aukštojo mokslo diplomų pripažinimo užsienyje procedūros.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama atveria galimybes materialiniai bazei stiprinti, studijų ir tyrimų
sąlygoms gerinti.
Modernios ekonomikos kūrimas – 2011 m. prioritetas, 5 rodiklis – ES mastu įsipareigota didinti išlaidas MTEP.
Universiteto veiklose aktyviai dalyvauja Lietuvos išeivija.
Nukrito visuomenės pasitikėjimas švietimu (ir studijomis) nuo vidutiniškai 68 proc. 2004 m. iki 45 proc. 2010 m.

Galimybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Grėsmė
Silpnybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Galimybė
Grėsmė

Didžioji biudžeto asignavimų dalis tenka personalo darbo užmokesčiui. Studijų ir tyrimų materialinei bazei palaikyti,
renovuoti ir plėsti reikalingos savo uždirbamos lėšos, todėl daug darbuotojų atitraukiama nuo pagrindinių veiklų.
Studijų kokybė norminiuose aktuose nesiejama su finansavimu ir taip neskatinama ją gerinti.
Apie pusė emigruojančių Lietuvos gyventojų yra 20-35 metų amžiaus (2009 m. 46 proc. deklaravusių išvykimą).
2009 m. įsigalėjus ekonominei krizei, aukštosioms mokykloms sumažintas valstybinis finansavimas.
Dėl demografinės situacijos nuo 2003 m. iki 2009 m. bendrojo lavinimo mokinių sumažėjo 24 proc., mažėjantis
absolventų skaičius iššaukia stojančiųjų skaičiaus mažėjimą.
Dėl mažų atlyginimų vis daugiau aukščiausios kvalifikacijos specialistų emigruoja, konkursai dėstytojų pareigoms
užimti neskaitlingi.
Lietuva skiria MTEP tik 0,84 proc. BVP (19 vieta ES 2009 m.).
Brangstančios paslaugos ir ištekliai (šiluma, elektros energija, kt.).
Vyksta sparti moderniųjų informacinių technologijų plėtra, nuolat reikalingos finansinės investicijos informacinių
technologijų atnaujinimui.
VDU 2010 m. patvirtintas naujas VDU Statutas, universitetas tapo viešąją įstaiga, efektyviai persiskirstė Tarybos ir
Senato funkcijos.
Universitetas vykdo restruktūrizavimą, optimizuoja veiklas ir tobulina valdymo procesus.
2011-11-11 VDU Taryboje patvirtintos Universiteto 2012-2020 m. strateginės nuostatos.
2011 m. įsteigta VDU Muzikos akademija.
2010 m. universiteto darbuotojų etatų skaičius buvo 964,73, iš kurių 456,23 akademinis personalas, 484 kiti
universiteto darbuotojai, 24,5 etato – administracijos vadovai.
2010 m. 6 proc. padidėjo bendras stojančiųjų prašymų į VDU skaičius: buvo pateikti 8423 prašymai.
2010 m. į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimta 1725 studentai, į ištęstines pirmosios pakopos
studijas - 126 studentai, į nuolatines antrosios pakopos studijas –502 studentai. 2010 m.VDU studijavo beveik 10
000 studentų.
Dėl VDU vykdomos socialiai atsakingos institucijos politikos nuosekliai didėja neįgaliųjų studentų skaičius VDU
(2010 m. – 127).
2010 metų pabaigoje bibliotekos fonduose buvo saugoma apie 263 tūkst. tradicinių dokumentų, iš jų – apie 125
tūkst. pavadinimų. 2010 m. universiteto bendruomenė turėjo prieigą prie 43 licencijuojamų duomenų bazių, kuriose
vartotojams buvo sudaryta galimybė naudotis apie 60 tūkst. visateksčių dokumentų (virš 9 tūkst. el. knygų, 27 tūkst.
el. žurnalų ir kt. dokumentų rūšių). 2010 m. bendras bibliotekos tradicinių leidinių fondas išaugo 6,4 %. Leidinių
įsigyta 6003 fizinių vienetų arba 29,5 %, el. dokumentų beveik 19 tūkst. arba 31,7 % daugiau nei 2009 metais.
VDU yra 14 tarptautinių organizacijų bei tinklų narys.
VDU pasirašęs dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 75 pasaulio universitetais iš 28 šalių.
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Vykdomos įvairios tarptautinės programos (LLP/Erasmus, Campus Europae), plėtojamos dėstytojų mainų
programos.
VDU skatinama daugiakalbystė, dėstomos 21 užsienio kalbos.
Nuosekliai didėja straipsnių, referuojamų ISI referatyvinėse bazėse procentas nuo bendros mokslinės produkcijos
(2010 m. – 61,6 proc.).
Treti metai stabilizavimo ženklus apginamų disertacijų skaičius (apie 40 į metus).
Veikia dėstytojų ir mokslo darbuotojų skatinimo metodika.
Įsijungdamas į Lietuvos universitetų tinklo pertvarką, Vytauto Didžiojo universitetas parengė ir laimėjo 27 mln. Lt
vertės projektą „Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete“.
Parengtas ir patvirtintas studijoms reikalingos bazinės ir specialiosios įrangos įsigijimo projektas „Humanitarinių ir
socialinių mokslų bei vizualinės kultūros plėtojimo infrastruktūra“. Šio projekto, kurio vertė siekia 13 mln. Lt,
tikslas - įsigyjant šiuolaikinę programinę, laboratorinę, kompiuterinę įrangą sukurti technologinę infrastruktūrą
kokybiškoms studijoms vykdyti.
2010 m. į Nacionalinių kompleksinių programų veiklas įsijungė beveik visi universiteto fakultetai, todėl šiandien
Vytauto Didžiojo universitetas sėkmingai dalyvauja penkiose infrastruktūros tobulinimo NKP: Biotechnologijos ir
biofarmacijos NKP, Informacinių technologijų sektoriaus NKP, Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo NKP (2
projektai), Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų NKP.
VDU 2010 metais buvo vykdomi 102 tarptautiniai ir nacionaliniai projektai. Bendra projektų vertė, lyginant su 2009
m. padidėjo beveik 2,5 karto. Bendra vykdomų studijų, mokslo ir infrastruktūros projektų sutarčių vertė sudarė 74
mln. litų.
2010 metais ženkliai išaugo Universiteto dalyvavimas ES struktūrinių fondų projektuose. Palyginti su 2009 metais,
koordinuojamų projektų skaičius išaugo dvigubai. Bendra Universiteto koordinuojamų struktūrinių fondų projektų
vertė siekia beveik 12 mln. Lt.
VDU pajamos 2010 m. padidėjo ir sudarė 66201,6 tūkst. Lt.
VDU išorinė komunikacija reprezentuoja universitetą kaip aukštą akademinę kultūrą ir inovatyvių idėjų sklaidą
puoselėjančią instituciją.
VDU palaikomi akademiniai, kultūriniai, socialiniai universiteto ryšiai su universiteto ir miesto bendruomene.
VDU Karjeros ir kompetencijų centras sudaro sąlygas projektuoti studentų karjerą, palaikyti ryšius su absolventais,
įtraukiant juos į Universiteto gyvenimą.
Universitetas patikėjimo ir nuosavybės teise disponuoja pastatais, kurių bendras plotas 62715,33 m2, iš jų 14836,99
m2 sudaro Kauno Botanikos sodo pastatai. Kartu su nuomojamomis patalpomis bendras Universiteto veiklai
naudojamas pastatų plotas – 68608,13 m2.
2010 metais universitetas perėmė patikėjimo teise valdyti bendrabutį Taikos pr.123, Kaune.
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Studijų organizavimui trūksta patalpų, todėl užsiėmimai vyksta nuo ankstyvo ryto iki pat vakaro, sudėtinga sudaryti
optimalų tvarkaraštį, tenka nuomotis patalpas paskaitoms bei praktiniams užsiėmimas.
Nors išvykstančiųjų dalinėms studijoms užsienyje studentų skaičius kasmet didėja, jų mobilumas dar nesiekia ES
universitetų studentų mainų vidurkio.
Dėl mažų atlyginimų dalis dėstytojų priversti dirbti papildomai kituose universitetuose ir verslo įstaigose, dėl to
kenčia mokslinių tyrimų lygis, nelieka laiko kvalifikacijos tobulinimui, mažėja lojalumas
Vykdoma santykinai nedaug taikomųjų tyrimų pagal socialinių partnerių užsakymus.
Plėtojantis fiziniams ir biomedicinos mokslams būtina atnaujinti ir keisti mokslų laboratorinę įrangą.
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STRATEGINIS TIKSLAS

Strateginis tikslas:
RENGTI LIETUVOS ŪKIUI, MOKSLUI, KULTŪRAI, ŠVIETIMUI AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS (kodas 01)
Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės 2008-2012 metų programoje numatytas mokslo ir studijų pažangos nuostatas, ES politiką.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

1. Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios kvalifikacijos
specialistus, procentais.

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

90

90

90

90

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti 2 programas: Studentų rėmimo ir jų kreditavimo sistemos plėtojimo programą ir Aukščiausios
kvalifikacijos specialistų rengimo programą.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
PROGRAMA: STUDENTŲ RĖMIMAS IR JŲ KREDITAVIMO SISTEMOS PLĖTOJIMAS (KODAS 01.02)
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008-2012 metų programos 621-624 nuostatas ir LR Vyriausybės 2011
metų prioritetus.
Vertinimas: Programa įgyvendinama vadovaujantis Senato nustatyta tvarka, suderinta su Studentų atstovybe (VDU Statuto XXVI skirsnis), Studijų
reguliaminu. Programos vertinimas atliekamas pagal LR Vyriausybės 2010 m rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“ (nauja 2002-06-06 nutarimo Nr. 827 redakcija) VI. Skyriaus „Programų vertinimas ir atsiskaitymas už metinius veiklos rezultatus“ I dalies
„programų vertinimas“ nuostatas. Programos įgyvendinimą tikrina Valstybės kontrolė. Teikiamos ataskaitos Švietimo ir mokslo ministerijai, Finansų
ministerijai, Statistikos departamentui. Vidinę programos stebėseną ir rezultatų vertinimą atlieka Strateginio planavimo grupė (Rektoriaus 2007-12-10
įsakymas Nr. 1291; Rektoriaus 2008-09-29 įsakymas Nr. 920), Senato sudarytas Studijų komitetas, Vidaus audito tarnyba. Kiekvienais metais rengiama
universiteto veiklos ataskaita.
Trukmė: Programa tęstinė.
Vykdytojai: Programą vykdo Vytauto Didžiojo universitetas, pasitelkdamas Studentų reikalų tarnybą, Akademinių reikalų tarnybą, Studentų atstovybę.
Kita informacija:
Programa parengta siekiant numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas gerinti finansinės paramos studentams būdus.
Programa įgyvendinama vykdant šias priemones:
 Studentų stipendijų skyrimo sistemos universitete tobulinimas.
 Paskolų studentams sistemos plėtojimas, aktyvinant universiteto studentų atstovybės veiklą.
 Paramos socialiai remtiniems studentams gerinimas, sukuriant paieškos sistemą ir paskirstymo mechanizmus.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas - labiau motyvuojanti stipendijų skyrimo sistema, garantuojanti galimybes gauti paskolas kreditavimo
sistema.
Etatų skaičius:
Studijų prorektorius doc.Kęstutis Šidlauskas, tel. (8 37) 222739
Programos koordinatorius:

2 lentelė. 2012-2014 metų programos tikslai, uţdaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

2012-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2014-ųjų metų
asignavimai

išlaidoms

išlaidoms

išlaidoms

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
iš viso

Tikslas:
Remti studentus finansiškai, mokant
01.02.01
stipendijas ir skiriant vienkartines
išmokas
Uždavinys:
Finansiškai remti gerai besimokančius
01.02.01.01
studentus
Priemonės:
Mokėti stipendijas gerai besimokantiems
01.02.01.01.01
studentams
Mokėti vienkartines išmokas
01.02.01.01.01

1.Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Iš viso programai finansuoti (1+2)

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5420,0

5420,0

5420,0

5420,0

5420,0

5420,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

5470,0

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

3 lentelė. Programos tikslai, uţdaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

Stipendijas ir išmokas gaunančių studentų procentas

12,0

12,6

12,6

12,6

1 tikslo 1 uţdavinys. Finansiškai remti gerai besimokančius
studentus
1. Studentų gaunančių stipendijas procentas nuo visų studentų
skaičiaus
2. Vienkartinių išmokų sumų, numatytų išmokėti studentams
įvykdymas, procentais

11,9

12,0

12,0

12,0

100

100

100

100

1 tikslas. Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir
skiriant vienkartines išmokas
R-01-02-01-01

P-01-02-01-01-01
P-01-02-01-01-02

PROGRAMA: AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS (KODAS 01.10)
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina LR Vyriausybės 2008-2012 metų programos 603-632 nuostatas ir LR Vyriausybės
2011 metų prioritetus.
Programa įgyvendinama vadovaujantis kitais Šalies mokslo ir studijų politikos strateginiais dokumentais, Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos
mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis.
Vertinimas: Programos vertinimas atliekamas pagal LR Vyriausybės 2010 m rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 „Dėl Strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“ (nauja 2002-06-06 nutarimo Nr. 827 redakcija) VI. Skyriaus „Programų vertinimas ir atsiskaitymas už metinius veiklos
rezultatus“ I dalies „programų vertinimas“ nuostatas. Studijų kokybės vertinimo centras atlieka išorinį ekspertinį veiklos vertinimą. Programos
įgyvendinimą tikrina Valstybės kontrolė. Teikiamos ataskaitos Švietimo ir mokslo ministerijai, Finansų ministerijai, Statistikos departamentui. Vidinę
programos stebėseną ir rezultatų vertinimą atlieka Strateginio planavimo grupė (Rektoriaus 2007-12-10 įsakymas Nr. 1291; Rektoriaus 2008-09-29
įsakymas Nr. 920), VDU Taryba (VDU Statuto V skirsnis. 16.5 punktas), Senato sudaryti Kokybės valdymo, Mokslo ir Studijų komitetai, Vidaus
audito ir Mokslo tarnybos. Kiekvienais metais rengiama universiteto veiklos ataskaita.
Trukmė: Programa tęstinė
Vykdytojai: Programą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto 9 fakultetai, 22 studijų ir tyrimų centrai, 8 universitetiniai centrai, Kauno botanikos
sodas, pasitelkdami neakademinių padalinių pagalbą.
Kita informacija:
Programa parengta siekiant numatyti priemones, kuriomis vadovaujantis būtų galima sudaryti konkrečius nuolatinių ir ištęstinių, o taip pat
podiplominių studijų plėtros, mokslinių tyrimų plėtojimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, statybų ir pastatų renovavimo, materialinės bazės atnaujinimo
planus bei projektus ir pagrįsti jų finansavimą.
Programa įgyvendinama vykdant šias priemones:
 Nuolatinių ir ištęstinių studijų organizavimas, plėtojant liberaliųjų studijų sistemą.
 Nuolatinių ir ištęstinių studijų kokybės gerinimas, tobulinant dėstomų dalykų turinį, taikant modernius metodus, įgyvendinant naujas studijų
programas.
 Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas, didinant tarptautinį mobilumą, stiprinant doktorantūrą procesus ir aktyvinant habilitacijos procesus.
 Mokslinių tyrimų plėtojimas, sukuriant mokslo klasterius, ypatingą dėmesį skiriant publikacijoms pripažintoje mokslinėje spaudoje.
 Materialinės bazės atnaujinimas ir naujos technikos įsigijimas, siekiant modernizuoti mokslinių tyrimų ir studijų sąlygas.
 Nuoseklus Kauno Botanikos sodo integravimas į universiteto mokslinių tyrimų ir studijų procesus bei infrastruktūros palaikymas, atnaujinimas
ir plėtojimas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas – modernesnis studijų turinys ir metodai, aukštesnė akademinio personalo kvalifikacija, intensyvesni
moksliniai tyrimai, geresnė materialinė bazė.
Numatoma 916,3 etatų šios programos įgyvendinimui 2012 metais
Etatų skaičius:
Mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis, tel. (8 37) 203775
Programos koordinatorius:

2 lentelė. 2012-2014 metų programos tikslai, uţdaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Tikslas:
Rengti aukščiausios
kvalifikacijos
specialistus, tobulinant
studijų organizavimą,
01.10.01
plėtojant mokslinius
tyrimus, stiprinant
materialinę bazę,
plečiant tarptautinius
ryšius
Uždavinys:
Uţtikrinti studijų ir
01.10.01.01
tyrimų plėtrą
Priemonės:
Organizuoti nuolatines
01.10.01.01.01
studijas
Plėtoti mokslinius
01.10.01.01.02
tyrimus
Uždavinys:
Uţtikrinti materialinės
01.10.01.02
bazės normalų
funkcionavimą
Priemonės:
Atnaujinti materialinę
01.10.01.02.01
bazę

2012-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai

išlaidoms

išlaidoms

išlaidoms

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų darbo turtui
užmo- įsigyti
kesčiui

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

27492,0 27492,0

20817,0

27492,0 27492,0

20817,0

27492,0 27492,0

20817,0

27368,0 27368,0

20817,0

27368,0 27368,0

20817,0

27368,0 27368,0

20817,0

22455,4 22455,4

17072,4

22455,4 22455,4

17072,4

22455,4 22455,4

17072,4

4912,6

4912,6

124,0

124,0

3744,6

4912,6

4912,6

124,0

124,0

3744,6

4912,6

4912,6

124,0

124,0

3744,6

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausy
bės
prioriteto
kodas

01.10.01.02.02 Renovuoti pastatus
Palaikyti Kauno
01.10.01.02.03 Botanikos sodo
infrastruktūrą
1.Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos sąjungos ir
kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė
parama projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Iš viso programai
finansuoti (1+2)

124,0

124,0

124,0

124,0

27492,0

27492,0

27492,0

27492,0

124,0

124,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

27492,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

27492,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

27492,0

27492,0

20817,0

3 lentelė. Programos tikslai, uţdaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

1238

1072

1072

1072

3374

3959

3959

3959

70

70

70

70

1,3
150
7

1,3
150
8

1,3
180
12

1,3
180
12

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

1 tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, tobulinant
studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
R-01-10-01-01

P-01-10-01-01-01
P-01-10-01-01-02
P-01-10-01-01-03
P-01-10-01-01-04
P-01-10-01-01-05

P-01-10-01-02-01
P-01-10-01-02-02
P-01-10-01-02-03
P-01-10-01-02-04

Baigusiųjų studentų skaičius
1 tikslo 1 uţdavinys. Uţtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
1. Nuolatinių studijų studentų skaičius
2. Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo viso
skaičiaus
3. Pripažintų publikacijų skaičius vienam akademinio personalo etatui
4. Studentų, išvykstančių dalinėms studijoms į užsienį skaičius
5. Programų dėstomų anglų kalba skaičius
1 tikslo 2 uţdavinys. Uţtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
1. Investicijų į materialinės bazės atnaujinimą įvykdymas, procentais
2. Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas, procentais
3. Investicijų į statybas ir kapitalinį remontą įvykdymas, procentais
4. Kauno Botanikos sodo infrastruktūros finansavimo įvykdymas,
procentais

SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2012-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

Institucijos/įstaigos
pavadinimas

Institucijos/ įstaigos
vadovai ir
pavaduotojai
iš viso

1.

Vytauto Didžiojo
universitetas
Kiti biudžeto lėšas
gaunantys subjektai*

Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius
specialistai /
kitų padalinių vadovai
pareigūnai, neturintys
ir pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir
kiti
iš jų
iš jų
iš viso
valstybės
iš viso
valstybės
tarnautojai
tarnautojai

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos
darbo
užmokesčiui,
tūkst.litų

5,0

51,6

859,7

916,3

20817,0

5,0

51,6

859,7

916,3

20817,0

322,8

1731,1

18763,1

20817,0

20817,0

Priemonės
kodas
Investicijų projekto
pavadinimas

01.10.01.02.01

01.10.01.02.02

Iš viso investicijų projektams
Įgyvendinimo
terminai
iš jų
iš jų
Europos sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

2013-aisiais metais
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

Europos sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

2012-aisiais metais
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

Europos sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

Planuojama panaudoti 2011-aisiais metais

Panaudota lėšų iki 2011-ųjų metų

Bendra vertė

pabaiga

pradžia

5 lentelė. 2012-2014-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst.litų)
2014-aisiais metais
iš jų

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2012-aisiais metais

Nr.
01.10

01.02

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Uždavinys:
Uţtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Priemonės:
Organizuoti nuolatines studijas
Plėtoti mokslinius tyrimus
Uždavinys:
Uţtikrinti materialinės bazės normalų funkcionavimą
Priemonės:
Atnaujinti materialinę bazę
Renovuoti pastatus
Palaikyti Kauno Botanikos sodo infrastruktūrą
Uždavinys:
Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Priemonės:
Mokėti stipendijas gerai besimokantiems studentams
Mokėti vienkartines išmokas

________________________________________

Kodas
01.10.01.01
01.10.01.01.01
01.10.01.01.02
01.10.01.02
01.10.01.02.01
01.10.01.02.02
01.10.01.02.03
01.02.01.01
01.02.01.01.01
01.02.01.01.02

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa:
Programos tikslas ir uţdavinys:
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, procentais
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

Kodas
90.900.1582
01

E-01-01

Universitetą baigusiųjų (įgijusių atitinkamą kvalifikacinį laipsnį)
studentų procentas nuo bendro priimtų studentų skaičiaus pagal
atitinkamos studijų pakopos trukmę.
Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja tiek kiekybinę, tiek kokybinę
programos įgyvendinimo išraiškas. Universitetą baigusių studentų
skaičius ir šio skaičiaus procentinė dalis nuo bendro priimtų
studentų skaičiaus pagal atitinkamos studijų pakopos trukmę, rodo
Universiteto gebėjimą sėkmingai įgyvendinti studijų procesą
rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Kokybinė
kriterijaus dimensija užtikrinama baigiamųjų darbų gynimo
mechanizmo, kurio metu įvertinamas studento įgytų žinių,
gebėjimų ir kompetencijų lygis.

x
   100
 y
Šioje formulėje:
x – baigusiųjų VDU skaičius atitinkamoje studijų pakopoje.
y – įstojusiųjų į VDU atitinkamą studijų pakopą n-taisiais metais
skaičius.

5.
6.
7.
8.
9.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Akademinių reikalų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų
sustabdymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Baigusiųjų studentų skaičius
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

R-01-10-01-01

Baigusiųjų studentų skaičius.
Ne
Šis vertinimo kriterijus rodo universiteto gebėjimą
sėkmingai parengti studentus, kurių studijas finansuoja
valstybė ir, atitinkamai, matuoja valstybės lėšų
panaudojimo efektyvumą.
Valstybės finansuojamų studentų, baigusiųjų pirmosios,
antrosios pakopos ir vientisąsias studijas VDU n-taisiais
metais skaičius.
Akademinių reikalų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino
studijų sustabdymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Programos tikslas: Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir
skiriant vienkartines išmokas
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Stipendijas ir išmokas gaunančių studentų procentas
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.02
01

R-01-02-01-01

Visų studijų formų studentų, kurie turi teisę gauti stipendijas,
skaičius santykyje su visų studijų formų studentų skaičiumi.
Ne
Didžioji stipendijų dalis yra skiriama geriausiems studentams,
studijuojantiems
valstybės
finansuojamose
ir
valstybės
nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant į semestrinius studijų
rezultatus. Stipendijų likutis yra skiriamas studentams
dalyvaujantiems dvišaliuose universiteto studijų mainų programose,
vykdomose konkurso būdu bei studentams netekus vieno iš tėvų;
įvykus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai; taip pat
studentams aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje, sportinėje,
kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje ar kitais atvejais.
(a+b+c)/d*100
Šioje formulėje:
a – studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose ir valstybės
nefinansuojamose vietose, ir gaunančių stipendijas, atsižvelgiant į
semestrinius studijų rezultatus, skaičius.
b – studentų dalyvaujančių dvišaliuose universiteto studijų mainų
programose, vykdomose konkurso būdu, ir gaunančių stipendiją
skaičius.
c – studentų netekusių vieno iš tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus
socialinei šeimos padėčiai; taip pat studentų aktyviai dalyvaujančių
mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje
veikloje ar kitais atvejais gaunančių stipendiją skaičius.
d – visų studijų formų studentų skaičius.
Akademinių reikalų tarnyba / Studentų reikalų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėnesio 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų
sustabdymo, studijų nutraukimo, nuobaudos paskyrimo, vėlavimo
užsiregistruoti siekiant grįžti į studijas, atsisakymo dalyvauti
universiteto studijų mainų programoje arba savanoriškos paskirtos
stipendijos, išmokos atsisakymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Programos tikslas: Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir
skiriant vienkartines išmokas
Programos uţdavinys: Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Studentų gaunančių stipendijas procentas nuo visų
studentų skaičiaus
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.02.
01
01
P-01-02-01-01-01

Visų studijų formų studentų, kurie turi teisę gauti stipendijas,
skaičius santykyje su visų studijų formų studentų skaičiumi.
Ne
Didžioji stipendijų dalis yra skiriama geriausiems studentams,
studijuojantiems
valstybės
finansuojamose
ir
valstybės
nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant į semestrinius studijų
rezultatus. Stipendijų likutis yra skiriamas kitais atvejais.
(a+b)/c*100
Šioje formulėje:
a – studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose ir valstybės
nefinansuojamose vietose, ir gaunančių stipendijas, atsižvelgiant į
semestrinius studijų rezultatus, skaičius.
b – studentų gaunančių stipendiją kitais atvejais, nei numatyta a
apibrėžime, skaičius.
c – visų studijų formų studentų skaičius.
Akademinių reikalų tarnyba / Studentų reikalų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėnesio 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų
sustabdymo, studijų nutraukimo, nuobaudos paskyrimo ar vėlavimo
užsiregistruoti siekiant grįžti į studijas.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Programos tikslas: Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir
skiriant vienkartines išmokas
Programos uţdavinys: Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Vienkartinių išmokų sumų, numatytų išmokėti
studentams įvykdymas, procentais
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.02.
01
01
P-01-02-01-01-02

Visų studijų formų studentų, kuriems buvo paskirtos ir išmokėtos
vienkartinės išmokos (vienkartinės papildomos stipendijos) suma,
santykyje su jiems planuotomis išmokėti vienkartinėmis išmokomis
(vienkartinėmis papildomomis stipendijomis).
Ne
Vienkartinės išmokos (vienkartinės papildomos stipendijos) yra
skiriamos studentams dalyvaujantiems dvišaliuose universiteto studijų
mainų programose, vykdomose konkurso būdu bei studentams netekus
vieno iš tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai; taip
pat studentams aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje, sportinėje,
kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje ar kitais atvejais.
(a+b)/c*100
Šioje formulėje:
a – studentams dalyvaujantiems dvišaliuose universiteto studijų mainų
programose, vykdomose konkurso būdu, išmokėtų vienkartinių išmokų
(vienkartinių papildomų stipendijų) suma.
b – studentams netekusiems vieno iš tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus
socialinei šeimos padėčiai; taip pat studentams aktyviai dalyvaujantiems
mokslinėje, sportinėje, kultūrinėje, studentiškoje visuomeninėje veikloje
ar kitais atvejais, išmokėtų vienkartinių išmokų (vienkartinių papildomų
stipendijų) suma.
c – planuotų išmokėti, visų studijų formų studentams, vienkartinių
išmokų (vienkartinių papildomų stipendijų) suma.
Studentų reikalų tarnyba / Finansų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų sustabdymo,
studijų nutraukimo arba atsisakius dalyvauti universiteto vykdomoje
studijų mainų programoje.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Nuolatinių studijų studentų skaičius
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

01
P-01-10-01-01-01

Nuolatinių studijų studentų skaičius.
Ne
Šis vertinimo kriterijus rodo universiteto veiklų apimtis:
projektuoja materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, reikalingų
efektyviai ir kokybiškai organizuoti studijas atitinkamas
studentų skaičiui poreikį. Lyginamuoju aspektu rodiklis
atskleidžia universiteto dydžio ir jo pasirenkamumo
dinamiką.
Valstybės finansuojamų studentų skaičius pirmojoje,
antrojoje pakopose ir vientisosiose studijose konkrečiu
laikotarpiu.
Akademinių reikalų tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėn. 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Rodiklis kintamas, duomenų patikimumui užtikrinti
fiksuojama konkreti rodiklio matavimo data.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas
nuo viso skaičiaus.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

01
P-01-10-01-01-02

1.

Apibrėžimas

Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo
viso skaičiaus.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto akademinio
personalo profesinio pasirengimo lygį, atskleidžia
studijoms pasitelkiamo akademinio personalo visumos
mokslingumą, bei suponuoja aukštą studijų kokybę.

4.

Skaičiavimo metodas

Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo
vidutinio darbuotojų etatų skaičiaus.

5.

Duomenų šaltinis

Personalo tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Personalo tarnybos direktorė Jūratė Lukauskienė,
Tel. (8 37) 327945

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Pripažintų publikacijų skaičius vienam akademinio
personalo etatui.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

01
P-01-10-01-01-03

1.

Apibrėžimas

Pripažintos mokslo publikacijos – mokslo publikacijos
recenzuojamuose
periodiniuose,
recenzuojamuose
tęstiniuose arba recenzuojamuose vienkartiniuose
leidiniuose, turinčiuose mokslininkų redakcinę kolegiją ir
ISSN arba ISBN numerį.

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

Ne
Pripažintų mokslo publikacijų skaičius vienam
akademinio personalo etatui rodo universiteto akademinio
personalo mokslingumą, produktyvumą bei mokslinės
veiklos lygį.

4.

Skaičiavimo metodas

 Mp 


 E 

Šioje formulėje:

5.
6.
7.
8.
9.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Mp – universiteto darbuotojų mokslo publikacijų skaičius
n-taisiais metais.
E – akademinio personalo etatų skaičius universitete ntaisiais metais.
Mokslo tarnyba
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis,
Tel. (8 37) 203775
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl vėluojančių n-taisiais
metais mokslo straipsnių užregistravimo VDU mokslo
publikacijų duomenų bazėje.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Studentų, išvykstančių dalinėms studijoms į užsienį
skaičius.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

01
P-01-10-01-01-04

1.

Apibrėžimas

Studentų, išvykstančių dalinėms studijoms į užsienį
skaičius.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto
tarptautiškumo dimensiją, demonstruoja studentų
mobilumą, suteikiantį studentams galimybę gauti

studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi
patirties užsienio šalyse.
4.

Skaičiavimo metodas

Visų studijų pakopų studentų, išvykstančių dalinėms
studijoms ir praktikai skaičius.

5.

Duomenų šaltinis

Tarptautinių ryšių tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Tarptautinių ryšių tarnybos direktorė Zina Baltrėnienė,
Tel. (8 37) 327986

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Programų, dėstomų anglų kalba skaičius.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

01
P-01-10-01-01-05

1.

Apibrėžimas

Programų, dėstomų anglų kalba skaičius.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis
vertinimo
kriterijus
matuoja
universiteto
tarptautiškumo dimensiją, atskleidžia universiteto
personalo tarptautinį integralumą, universiteto gebėjimą
rengti įvairių sričių specialistus užsienio kalba, taip pat
atvirumą Lietuvoje studijuoti norinčiai Europos ir
pasaulio jaunuomenei.

4.

Skaičiavimo metodas

Programų, dėstomų anglų kalba skaičius visose studijų
pakopose.

5.

Duomenų šaltinis

Tarptautinių ryšių tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose pagal patvirtintus normatyvinius
dokumentus.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Tarptautinių ryšių tarnybos direktorė Zina Baltrėnienė,
Tel. (8 37) 327986

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Investicijų į materialinės bazės atnaujinimą
įvykdymas, procentais.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-01

1.

Apibrėžimas

Investicijų į materialinės bazės atnaujinimą įvykdymas,
procentais.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas materialinės
bazės atnaujinimui.

4.

Skaičiavimo metodas

Investicinių projektų lėšų panaudojimas materialinės
bazės atnaujinimui, procentais.

5.

Duomenų šaltinis

Finansų tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Finansų tarnybos direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas,
procentais.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-02

1.

Apibrėžimas

Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas, procentais.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas pastatų
renovavimui.

4.

Skaičiavimo metodas

Investicinių projektų lėšų
renovavimui, procentais.

5.

Duomenų šaltinis

Finansų tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Finansų tarnybos direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

panaudojimas

pastatų

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Investicijų į statybas ir kapitalinį remontą įvykdymas,
procentais.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-03

1.

Apibrėžimas

Investicijų į statybas ir kapitalinį remontą įvykdymas,
procentais.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas statyboms ir
kapitaliniam remontui.

4.

Skaičiavimo metodas

Investicinių projektų lėšų panaudojimas statyboms ir
kapitaliniam remontui, procentais.

5.

Duomenų šaltinis

Finansų tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Finansų tarnybos direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.118a

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012-2014 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Programos tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant
materialinę bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Programos uţdavinys: Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Kauno Botanikos sodo infrastruktūros finansavimo
įvykdymas, procentais.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-04

1.

Apibrėžimas

Kauno Botaniko sodo infrastruktūros finansavimo
įvykdymas, procentais.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas Kauno
Botaniko sodo infrastruktūrai.
Finansavimo Kauno Botanikos sodo infrastruktūrai,
panaudojimas procentais.

5.

Duomenų šaltinis

Finansų tarnyba

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Finansų tarnybos direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

