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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, žmogui
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 plačios aprėpties universitetas, atskleidžiantis kūrybiškas asmenybes
Lietuvai ir Pasauliui.
VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYČIAI

1. SOCIALIAI AKTYVI IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ:
1.1.
Telksime dėmesį į žmogų, jo asmeninį orumą, nuopelnų ir savasties pripažinimą, 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.
Užtikrinsime 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.
Užtikrinsime 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

Asignavimai, tūkst. eurų

1. Socialiai aktyvi ir atsakinga bendruomenė.
2. Patikimas tarptautinis partneris.

X
X

3. Asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankios
studijos.

8482,0

4. Aukščiausio lygio mokslas ir menas.

1545,0

5. Darni ir kūrybiška aplinka.

789,0

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Tęsime artes liberales studijų modelio ir studijų organizavimo ir stebėsenos modernizavimą.
Pertvarkyti studijų kokybės vertinimo modelį, Lietuvoje pereinant prie vertinimo studijų kryptimis. Plėtosime vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą bei
studentų pasiekimų stebėsenos ir pagalbos teikimo sistemą.
Plėtosime infrastruktūros vystymo procesus. Tęsime infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo darbus.
Didinsime efektyvumą, tęsdami vykdomų ir planuojamų vykdyti veiklų optimizavimą.

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 990,0 tūkst. eurų
iš jų darbo užmokesčiui 0,0 tūkst. eurų

01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Asignavimai, iš viso 9 826,0 tūkst. eurų
iš jų darbo užmokesčiui 6854,0 tūkst. eurų

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2018-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

990; 9%

01.02 programa
01.10 programa

9826; 91%

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2017-ieji metai
(patvirtintas)

2018-ieji metai

2019-ieji metai

2020-ieji metai

Pareigybių skaičius, vnt.

922,0

773,0

773,0

773,0

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eurų

7300,0

6854,0

6854,0

6854,0

2018-ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes

5,0
(123,5 tūkst. eurų)

60,0
(736,2 tūkst. eurų)

Vadovai ir pavaduotojai
708,0
(5994,3 tūkst. eurų)

Kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
Specialistai ir kiti

VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2018-2020 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst.
eurų)
2018-ųjų metų asignavimai

Eil.Nr
.

Programos
pavadinimas

Iš jų:
išlaidoms
iš viso
iš viso

1.

Studentų rėmimas ir jų
kreditavimo sistemos
plėtojimas

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai

990,0

990,0

9826,0

9826,0

10816,0

10816,0

Iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai

Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

990,0

990,0

6854,0

9826,0

9826,0

6854,0

10816,0

10816,0

Iš jų
darbo
užmokesčiui

Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

Iš jų
darbo
užmokesčiui

990,0

990,0

6854,0

9826,0

9826,0

6854,0

6854,0

10816,0

10816,0

6854,0

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 Konstitucija, Mokslo ir
studijų įstatymu, Vytauto Didžiojo universiteto statutu bei kitais teisės aktais ar vidiniais Universiteto dokumentais.
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:
• Pasikeitęs ir sumažėjęs studijų ir mokslo finansavimas įnešė sumaišties „krepšelių“ dalybose, paskatino standartizuotos savimonės plitimą, kiekybinį
vertinimą ir aukštojo mokslo sistemos „verslėjimą“.
• Universitetui greitai keičiantis, taikantis prie naujų aukštojo mokslo modelių, kuriuos diktuoja teisinė aplinka ir ekonominė situacija, stengiamasi
nenutolti 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 poziciją –
Universitetas tapo lyderiu ir aktyviu dalyviu, optimizuojant universitetų tinklą.
• 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 – aukščiausio lygmens ekspertinės kompetencijos įgijimą.
• Universitetas disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamu stipendijų fondu gerai besimokantiems studentams ir
vienkartinėms išmokoms.
• Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama atveria galimybes materialinei bazei stiprinti, studijų ir tyrimų sąlygoms gerinti.
STIPRYBĖS
•
•
•
•
•
•

1. Puoselėjama Artes Liberales filosofija:
Ugdomi intelektiniai studentų įgūdžiai, kurie jiems leidžia laisvai prisitaikyti įvairiose profesinės veiklos srityse, greitai įgyti naujus praktinius įgūdžius
darbo vietose.
Vykdomos studijų programos apima platų dėstomų dalykų spektrą.
Mokslų sąveikos svarbos aukštajam išsilavinimui ir mokslo tyrimams principas. Tarpdiscipliniškumas.
Studentai gali susikurti savo asmeninius studijų planus iš daugelio pasirenkamų dalykų. Tokia galimybė leidžia jiems derinti dalykus jų pasirinktu unikaliu
būdu.
Veikianti individualiųjų studijų sistema – Academia cum laude, kuri sujungia dviejų geriausių pasaulio universitetų, Kembridžo ir Harvardo, studijų
modelius ir leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.
2. Inovatyvi mokslinė veikla:
Unikalios (tarpdisciplininės) tyrimų kryptys.

• Mokslo tiriamoji veikla sutelkta ir vykdoma mokslo tyrimų klasteriuose, vienijančiuose įvairių fakultetų tyrėjus.
• Mokslo tyrimų klasteriai dalyvauja tarptautiniuose, nacionaliniuose, regiono mokslo ir meno projektuose.
3. Materialieji ištekliai:
• Siūloma būtina visiems studijų lygiams mokymo įranga.
• Mokslo tyrimų centrai aprūpinti reikalinga technine įranga. Mokymo ir profesinei veiklai reikalingi ištekliai ekspertų vertinami kaip pavyzdiniai standartai.
• Vykdomos investicijos į naujus ir atnaujinamus pastatus, sukurtos geros darbo sąlygos departamentams ir kitiems padaliniams.
4. Įtrauki VDU organizacijos kultūra:
• Universiteto bendruomenės atvirumas, lankstumas, imlumas naujovėms (dėstytojų ir studentų bendravimo ir bendradarbiavimo liberalumas, kolegialumas,
darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą, nuomonių išklausymas, įvairovė).
5. Tarptautiškumo mastas ir jo raiška:
• Gausi 30 kalbų pasiūla. Kalbų dėstymo kokybę užtikrino kompetentinga daugiakalbė ir daugiakultūrė dėstytojų komanda.
• VDU priklauso įvairioms tarptautinėms organizacijoms ir tinklams, plėtoja dvišalį bendradarbiavimą, dalyvauja akademiniuose mainuose, tarptautinės
savanorystės programose, tobulina anglų kalba vykdomas studijų programas.
• Augantis VDU studijuojančių užsienio studentų skaičius.
• Pripažintas tarp geriausių 801+ pasaulio universitetų – QS World University Rankings.
• Jungtinės studijų programos.
• VDU mokslininkų dalyvavimas tarptautinėse ekspertų grupėse.
6. Aktyvi projektinė veikla nacionaliniuose ir tarptautiniuose studijų bei mokslo projektuose:
• Visuotinės dotacijos, įvairių padalinių ES struktūriniai, tarptautiniai projektai, tarp jų „Horizon 2020“, jų pripažinimas ir įvertinimas.
7. Reikšmingas VDU indėlis į miesto ir regiono meno bei kultūros gyvenimą:
• VDU ir Kauno miesto savivaldybė kartu įstojo į UNITOWN tinklą.
• Meno galerijos, Muzikos akademijos, Lietuvių išeivijos instituto veiklų matomumas ir pripažinimas.
• VDU Kauno Botanikos sodas – vienintelis daugiafunkcinis universitetinis botanikos sodas Kaune ir vidurio Lietuvos regione, vienas iš lyderių Lietuvoje
(kolekcijų apimtis ir kokybė, ekspozicijų unikalumas, augalų selekcijos pasiekimai, bazė mokslo tyrimams ir studijų praktikoms, renginiai visuomenei,
edukacinė programa, lankytojų skaičius).
• UKI indėlis į daugiakalbystės populiarinimą, atvirumo visoms kultūroms skleidimą, galimybių Kauno ir jo regiono bendruomenei mokytis 30 kalbų
suteikimas.
• VDU vaidina svarbų vaidmenį kultūriniame ir akademiniame Kauno gyvenime. Be VDU miestas būtų skurdesnis.
• VDU mokslininkai / darbuotojai dalyvauja miesto ir regiono įstaigų, organizacijų ir bendruomenių valdyme ir gyvenime (kaip komitetų ir valdybų
pirmininkai, nariai, patarėjai, konsultantai, ekspertai).
• Dalyvaudami viešajame diskurse miesto ir regiono mastu VDU mokslininkai turtina visuomenės vertybių sampratą, teikia galimybių pagrįstų požiūrių
formavimuisi.
8. Tarptautinė lyderystė pagal nuotolinių studijų inovacijų diegimo mastą:
• Nuotolinių studijų plėtra, studijų programose taikant virtualiojo mokymosi metodus (Moodle), vykdant virtualią mokslo tiriamąją veiklą.
• VDU vieninteliai Lietuvoje teikia bakalauro studijų programą nuotoliniu būdu.

• Studentai aktyviai naudojasi VDU nuotolinio mokymosi aplinka, kurioje paskelbti virš 2 450 studijų dalykų.
9. Sukurta vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema:
• Vidinės studijų kokybės užtikrinimas ir gerinimas Universiteto lygmeniu, skatinant nuolatinį tobulėjimą, informacijos sisteminimą, analizę ir sklaidą bei
įtraukiant Universiteto studentus.
10. Stiprūs ryšiai ir jungtys su lietuvių išeivija.
• Puoselėjama Pasaulio lietuvių universiteto idėja bei sukuriama erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai
tapatybei puoselėti.
SILPNYBĖS
1. Aprūpinimo materialine baze nevienodumas ir specializuotų išteklių trūkumas:
• Trūksta patalpų dėstytojams ir doktorantams.
• Konkurencija su kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl patrauklios materialinės bazės.
2. Nepakankamas praktikų optimizavimas:
• Nepakankamai platus praktikų vietų tinklas.
• Praktikų apmokėjimo tvarka, kai skiriamos lėšos vien dokumentų tvarkymui neskatina vadovo palaikyti nuolatinius ryšius su atsakingu asmeniu praktikos
vietoje, skirti pakankamai laiko neformaliam bendravimui ir praktikose išryškėjančių problemų sprendimui.
3. Mokslo tiriamosios veiklos netolygumas:
• Netolygi mokslo tiriamosios veiklos kokybė.
• Nepakankamas MTEP ir kitų paslaugų komercializavimas.
4. Regioniškumas:
• Nepakankama VDU įtaka, žinomumas ir trauka regionuose (pvz. Šiaurės vakarų Lietuvoje, pietvakarių Lietuvoje).
5. Personalo skatinimo sistemos neveiksmingumas:
• Nekonkurencingas universitetų darbuotojų darbo užmokestis, ypač lyginant su verslo organizacijomis, kelia grėsmę netekti itin kvalifikuoto akademinio ir
neakademinio personalo.
• Kvalifikacinių reikalavimų, krūvio ir atlyginimo nesuderinamumas.
• Darbuotojai viliojami kitų aukštųjų mokyklų bei verslo įmonių.
6. Tarptautinės veiklos strategijos nevienodumas:
• Bendradarbiavimas su Pietų Amerikos, Vidurio Rytų ar Tolimųjų Rytų aukštojo mokslo institucijomis bei kitais Europos tinklais gali padėti Universitetui
sustiprinti savo unikalų liberaliųjų menų mokyklos įvaizdį.
• Nepakankamas praktikų užsienyje skaičius.
GRĖSMĖS
1. Ilgalaikės ir stabilios valstybės švietimo politikos ir strategijos (prioritetų) nebuvimas:
• Nepagrįstas mokslo krypčių prioritetų Lietuvoje nustatymas (socialinių mokslų nuvertinimas viešojoje erdvėje ir valstybės finansavimo prioritetų
nukreipimas technologijos studijoms) kelia grėsmę, kad gali būti nevykdomi kai kurie aktualūs tyrimai bei pažangios, Lietuvos ekonomikos palaikymui ir
vystymui būtinos studijų programos.

• Aukštojo mokslo politika, orientuota į siauros srities specialistų rengimą konkrečioms darbo vietoms, kelia grėsmę universitetui prarasti savo tapatumą,
universalumą, sąlygojamą universitetinių studijų prigimties ir Artes Liberales principų.
2. Mažėjantis vidurines mokyklas baigiančių mokinių skaičius:
• Neigiamos demografinės tendencijos.
• Didėjanti emigracija ir ekonominė krizė.
• Potenciali studentų skaičiaus mažėjimo grėsmė.
3. Stiprėjanti agresyvi konkurencija iš Lietuvos ir užsienio universitetų:
• Studijų programų praradimas.
• Išoriškai formuojamas VDU kaip socialinio profilio universiteto įvaizdis.
4. Augantis valstybinis reguliavimas:
• Pakertamos „sveikos“ konkurencijos tarp universitetų sąlygos, siekiant aukštesnės studijų ir mokslo kokybės, keliama grėsmė universiteto autonomijai.
• Aukštojo mokslo ir studijų reguliavimo pokyčiai verčia universitetus pernelyg didelį dėmesį sutelkti trumpalaikių problemų sprendimui, apsunkina
nuoseklų ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimą.
• Nepakankamas finansavimas.
• Aukštojo mokslo politizavimas.
GALIMYBĖS
•
•
•
•
•

1. Aktyvus suinteresuotųjų šalių ir socialinių dalininkų įtraukimas į Universiteto valdymą:
Susiformavęs universiteto absolventų, dirbančių tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose šalyje bei užsienyje, tinklas, sukuria prielaidas partnerystei
plėtoti, siekiant nuolatinio visuomenės ir verslo poreikius atitinkančio studijų kokybės tobulinimo, mokslo tyrimų vykdymo.
2. Platus ir įvairus universiteto partnerių tinklas:
Įgyvendinami Bolonijos principai įgalina kurti konsorciumus su šalies bei užsienio universitetais.
Universitetų jungimasis.
3. Naujų paslaugų visuomenei teikimas:
Pasinaudoti Universiteto reputacija ir gera valia inicijuojant naujus socialinius projektus su naujais socialiniais partneriais.
4. Papildomi pajamų šaltiniai:
Universiteto finansinio savarankiškumo stiprinimas, didinant universiteto pajamų dalį iš išorinių (ne tiesioginių valstybės asignavimų) šaltinių ir užsakovų,
ieškant alternatyvių finansavimo mechanizmų.
5. Bendra švietimo politika Europoje atsigręžia į humanitarinius ir socialinius mokslus.
6. Besiformuojantys kylančių regionų poreikiai.

STRATEGINIS TIKSLAS
Strateginis tikslas:
RENGTI LIETUVOS ŪKIUI, MOKSLUI, KULTŪRAI, ŠVIETIMUI AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS (kodas 01)
Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės programos vertybes, veiklos kryptis, prioritetus ir tikslus bei 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.

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

80

78

79

80

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 2016 m. gruodžio 13 d. LR Vyriausybės programos (Nr. XIII-82) vertybes, veiklos kryptis,
prioritetus ir tikslus.
Vertinimas: Programa įgyvendinama vadovaujantis Senato nustatyta tvarka, suderinta su Studentų atstovybe, Studijų reguliaminu. Programos vertinimas
atliekamas pagal LR Vyriausybės 2012 m spalio 16 d. nutarimo Nr. 1257 „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 Senato sudaryti Strateginis ir Studijų komitetai, Vidaus audito skyrius. Kiekvienais metais rengiama
universiteto veiklos ataskaita.
Trukmė: Programa tęstinė.

Vykdytojai: Programą vykdo Vytauto Didžiojo universitetas, pasitelkdamas Studentų reikalų departamentą, Studijų departamentą, VDU 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:
Programos koordinatorius:
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas, tel. (8 37) 222 380

2 lentelė. 2018-2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

išlaidoms

išlaidoms

išlaidoms

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
iš viso

01.02.01

Tikslas:
Remti studentus finansiškai, mokant
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
01.02.01.01.02 Mokėti vienkartines išmokas

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

963
27

963
27

963
27

963
27

963
27

963
27

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto kodas

1.Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

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)

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijau kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

11,8

12,0

12,6

12,2

11,4

11,2

11,8

11,4

100

100

100

100

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

1. Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir skiriant
vienkartines išmokas (stipendijas ir išmokas gaunančių studentų
procentas)
Finansiškai remti gerai besimokančius studentus

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

1. Studentų gaunančių stipendijas procentas nuo visų studentų
skaičiaus
2. Vienkartinių išmokų sumų, numatytų išmokėti studentams
įvykdymas, procentais

PROGRAMA: AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS (KODAS 01.10)
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina 2016 m. gruodžio 13 d. LR Vyriausybės programos (Nr. XIII-82) vertybes, veiklos kryptis,
prioritetus ir tikslus.
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 2012 m spalio 16 d. nutarimo Nr. 1257 „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 VDU Taryba (VDU Statuto V skirsnis. 16.5 punktas), Senato sudaryti Kokybės valdymo, Strateginis ir Mokslo ir Studijų komitetai, Vidaus
audito skyrius ir Mokslo ir inovacijų departamentas. Kiekvienais metais rengiama išsami universiteto veiklos ataskaita.

Trukmė: Programa tęstinė
Vykdytojai: Programą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto 10 fakultetų, institutai, studijų ir tyrimų centrai, biblioteka ir kiti universitetiniai centrai, VDU
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, išskiriant prioritetines mokslo sritis, 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 VDU 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.
Etatų skaičius:
Numatoma 773,0 etatai šios programos įgyvendinimui 2018 metais
Programos koordinatorius:
Mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė, tel. (8 37) 203775

2 lentelė. 2018-2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

01.10.01

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

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

išlaidoms

išlaidoms

išlaidoms

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
iš
viso

Tikslas:
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
tobulinant studijų organizavimą, plėtojant
mokslinius tyrimus, stiprinant materialinę
bazę, plečiant tarptautinius ryšius
Uždavinys:
Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Priemonės:
Organizuoti nuolatines studijas
Plėtoti mokslinius tyrimus
Uždavinys:
Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Priemonės:
Atnaujinti materialinę bazę
Renovuoti pastatus
Palaikyti Kauno Botanikos sodo infrastruktūrą
1.Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo lėšos

iš
viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš
viso

iš
viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš
viso

iš
viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

8281 8281
1545 1545

5692
1162

8281 8281
1545 1545

5692
1162

8281 8281
1545 1545

5692
1162

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

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)

9826 9826

6854

9826 9826

6854

9826 9826

6854

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

834

882

830

800

2460

2450

2200

2100

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

1. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, tobulinant studijų
organizavimą, plėtojant mokslinius tyrimus, stiprinant materialinę bazę,
plečiant tarptautinius ryšius (baigusiųjų studentų skaičius)
Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą

P-01-10-01-01-01

1. Nuolatinių studijų studentų skaičius

P-01-10-01-01-02

2. Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo viso
skaičiaus

68

69

70

71

P-01-10-01-01-03

3. Pripažintų publikacijų skaičius vienam akademinio personalo etatui

1,7

1,7

1,8

1,8

P-01-10-01-01-04

4. Studentų, išvykstančių dalinėms studijoms į užsienį skaičius

370

380

370

370

P-01-10-01-01-05

5. Programų dėstomų anglų kalba skaičius

30

30

30

30

Užtikrinti materialinės bazės normalų funkcionavimą
P-01-10-01-02-01

1. Investicijų į materialinės bazės atnaujinimą įvykdymas, procentais

100

100

100

100

P-01-10-01-02-02

2. Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas, procentais

100

100

100

100

P-01-10-01-02-03

3. Investicijų į statybas ir kapitalinį remontą įvykdymas, procentais

100

100

100

100

P-01-10-01-02-04

4. Kauno Botanikos sodo infrastruktūros finansavimo įvykdymas,
procentais

100

100

100

100

SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2018-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos/įstaigos
pavadinimas

Vytauto Didžiojo
universitetas
Kiti biudžeto lėšas
gaunantys subjektai*

Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

Institucijos/ įstaigos
vadovai ir
pavaduotojai
iš jų
iš viso
valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių
ir pavaduotojai
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. eurų

5,0

60,0

708,00

773,0

6854,0

5,0

60,0

708,0

773,0

6854,0

123,5

736,2

5994,3

6854,0

6854,0

Priemonės
kodas
Investicijų projekto
pavadinimas

Iš viso investicijų projektams
Įgyvendinimo
terminai

įstaigų pajamų
įmokos
Europos sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

Panaudota lėšų 2017-aisiais metais
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

Panaudota lėšų iki 2017-ųjų metų

Bendra vertė

pabaiga

pradžia

iš jų

2019-aisiais metais
iš jų

įstaigų pajamų
įmokos
Europos sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

2018-aisiais metais

įstaigų pajamų
įmokos
Europos sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

5 lentelė. 2018-2020-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. eurų)

2020-aisiais metais
iš jų

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2018-aisiais metais

Nr.
XIII.

XIII.

Vyriausybės programa
Strateginis veiklos planas
Nuostatos pavadinimas
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Švietimas ir mokslas:
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Aukštojo mokslo politikos pertvarka [193-195, 199-213] Uždavinys:
Mokslas ir technologijos [214-219]
Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Priemonės:
Organizuoti nuolatines studijas
Plėtoti mokslinius tyrimus
Uždavinys:
Užtikrinti materialinės bazės normalų funkcionavimą
Priemonės:
Atnaujinti materialinę bazę
Renovuoti pastatus
Palaikyti Kauno Botanikos sodo infrastruktūrą
Švietimas ir mokslas:
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Aukštojo mokslo politikos pertvarka [196-198]
Uždavinys:
Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Priemonės:
Mokėti stipendijas gerai besimokantiems studentams
Mokėti vienkartines išmokas

________________________________________

Kodas
01.10
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
01.02.01.01
01.02.01.01.01
01.02.01.01.02

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus
Programa:
Programos tikslas ir uždavinys:
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

5.
6.
7.
8.
9.

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

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.
Studijų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222380
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų
sustabdymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

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.
Studijų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222380
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino
studijų sustabdymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

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*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 ir gaunančių stipendiją; 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 ar išmoką skaičius.
c – visų studijų formų studentų skaičius.
Studijų departamentas / Studentų reikalų departamentas / Mokslo ir
inovacijų departamentas / Tarptautinių ryšių departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėnesio 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų studijų sustabdymo,
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

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Studentų gaunančių stipendijas už studijų rezultatus
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 už
studijų rezultatus, skaičius santykyje su visų studijų formų studentų
skaičiumi.
Ne
Stipendijų dalis skiriama geriausiems studentams, studijuojantiems
valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose,
atsižvelgiant į semestrinius studijų rezultatus.
a/b*100
Šioje formulėje:
a – studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose ir valstybės
nefinansuojamose vietose, ir gaunančių stipendijas, atsižvelgiant į
semestrinius studijų rezultatus, skaičius.
b – visų studijų formų studentų skaičius.
Studijų departamentas / Mokslo ir inovacijų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėnesio 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų studijų sustabdymo,
nutraukimo, nuobaudos paskyrimo ar vėlavimo užsiregistruoti,
siekiant grįžti į studijas, paskirtos stipendijos savanoriško
atsisakymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Vienkartinių išmokų (vienkartinių stipendijų) sumų,
numatytų išmokėti studentams įvykdymas, procentais
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

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 stipendijos) suma, santykyje su jiems
planuotomis išmokėti vienkartinėmis išmokomis (vienkartinėmis
stipendijomis).
Ne
Vienkartinės išmokos (vienkartinės 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 išmokėtų vienkartinių išmokų (vienkartinių 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 stipendijų)
suma.
c – planuotų išmokėti, visų studijų formų studentams, vienkartinių
išmokų (vienkartinių stipendijų) suma.
Tarptautinių ryšių departamentas / Studentų reikalų departamentas /
Finansų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą metuose
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222739
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų studijų sustabdymo,
nutraukimo, atsisakius dalyvauti universiteto vykdomoje studijų mainų
programoje, savanoriškos paskirtos stipendijos, išmokos atsisakymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

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.
Studijų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kiekvieno mėn. 1 d.
Studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas,
Tel. (8 37) 222380
Rodiklis kintamas, duomenų patikimumui užtikrinti
fiksuojama konkreti rodiklio matavimo data.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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.
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

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto akademinio
personalo profesinio pasirengimo lygį, atskleidžia
studijoms pasitelkiamo akademinio personalo visumos
mokslingumą, bei suponuoja aukštą studijų kokybę.
Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo
vidutinio darbuotojų etatų skaičiaus.
Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamento direktorius
Ruslanas Kudriašovas,
Tel. (8 37) 327945
-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Pripažintų publikacijų skaičius vienam akademinio
personalo etatui.
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.
9.

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

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

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

Pripažintos mokslo publikacijos – mokslo publikacijos
recenzuojamuose
periodiniuose,
recenzuojamuose
tęstiniuose arba recenzuojamuose vienkartiniuose
leidiniuose, turinčiuose mokslininkų redakcinę kolegiją ir
ISSN arba ISBN numerį.
Ne
Pripažintų mokslo publikacijų skaičius vienam
akademinio personalo etatui rodo universiteto akademinio
personalo mokslingumą, produktyvumą bei mokslinės
veiklos lygį.
 Mp 


 E 

Šioje formulėje:
Mp – universiteto darbuotojų mokslo publikacijų skaičius
n-taisiais metais.
E – akademinio personalo etatų skaičius universitete ntaisiais metais.
Mokslo ir inovacijų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose
Mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė,
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

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

Ne
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

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Visų studijų pakopų studentų, išvykstančių dalinėms
studijoms ir praktikai skaičius.
Tarptautinių ryšių departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Tarptautinių ryšių departamento direktorė Ilona
Kazlauskaitė,
Tel. (8 37) 327986
-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: Užtikrinti studijų ir tyrimų plėtrą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Programų, dėstomų anglų kalba skaičius.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

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

Programų, dėstomų anglų kalba skaičius.
Ne
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.
Programų, dėstomų anglų kalba skaičius visose studijų
pakopose.
Tarptautinių ryšių departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose pagal patvirtintus normatyvinius
dokumentus.
Tarptautinių ryšių prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė.
Tel. (8 37) 228696
-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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.
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

Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas materialinės
bazės atnaujinimui.
Investicinių projektų lėšų panaudojimas materialinės
bazės atnaujinimui, procentais.
Finansų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881
-

9.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2018-2020 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 uždavinys: Užtikrinti materialinės bazės normalų
funkcionavimą
Vyriausybės veiklos prioritetas:
Vertinimo kriterijus: Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas,
procentais.
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

02

P-01-10-01-02-02

Investicijų į pastatų renovavimą įvykdymas, procentais.
Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas pastatų
renovavimui.
Investicinių projektų lėšų panaudojimas pastatų
renovavimui, procentais.
Finansų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881
-

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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.
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

Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas statyboms ir
kapitaliniam remontui.
Investicinių projektų lėšų panaudojimas statyboms ir
kapitaliniam remontui, procentais.
Finansų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881
-

9.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018-2020 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 uždavinys: 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.
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

Ne
Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas Kauno
Botaniko sodo infrastruktūrai.
Finansavimo Kauno Botanikos sodo infrastruktūrai,
panaudojimas procentais.
Finansų departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kartą metuose.
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
Tel. (8 37) 327881
-

9.

