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2019-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
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 raidos1.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Strateginio veiklos plano atitiktis VDU misijai, šalies mokslo ir studijų politikos strateginiams
dokumentams, Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės
nuostatoms
2019–2021 metų Vytauto Didžiojo universiteto strateginiame veiklos plane, dabartinėje VDU
strategijoje2 numatytos priemonės, kurios remiasi Bolonijos proceso dokumentais, OECD dokumentais,
Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatomis3, LR strateginiais
dokumentais, juose deklaruojamomis vertybėmis ir tikslais kurti kūrybingą visuomenę, sudaryti sąlygas plėtoti
verslumą ir inovacijas, užtikrinti darnų šalies vystymąsi, skirti daug dėmesio besimokančios visuomenės
formavimui, skatinti pasaulinio lygio studijas ir tyrimus, stiprinti veikiančią infrastruktūrą ir sutelkti geriausią
šalies mokslo ir studijų potencialą, sudarant platformą tarpdalykiniams moksliniams tyrimams ir taikomajai
plėtrai, atveriant mokslinių tyrimų infrastruktūrą verslo ir mokslo bendradarbiavimui.
VDU strateginėmis priemonėmis tiesiogiai prisidedama prie šiuose dokumentuose įvardytų tikslų
įgyvendinimo. Universiteto strategijoje žymi dalis skirta toms priemonėms, kurios ugdo Universiteto savąją
tapatybę, turi įtaką esminiams bruožams, Universiteto plėtotės socialiniams, ekonominiams ir kultūriniams
veiksniams, geografinei padėčiai ir deramai vietai Lietuvos bei Europos aukštojo mokslo sistemoje.
Vytauto Didžiojo universiteto misija, vizija, veiklos prioritetai ir strateginiai pokyčiai bei strategines
nuostatas palaikančios vertybės atliepia Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“4 viziją ir raidos
prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų, siekiant pažangos sumanios visuomenės, sumanios
ekonomikos ir sumanaus valdymo srityse bei remiantis darnaus vystymosi principais.
Įgyvendinant Vytauto Didžiojo universiteto strateginius tikslus vadovaujamasi 2016-12-13 Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos5 penkiais
darnios Valstybės raidos – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios
ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo – principais.

VIZIJA
Vytauto Didžiojo universiteto vizija - aktyvus, modernus, globaliai atpažįstamas, Artes Liberales
principus puoselėjantis plačios aprėpties universitetas, atskleidžiantis kūrybiškas asmenybes Lietuvai ir
Pasauliui.
VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYČIAI
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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,

3.3.
3.4.

pramonės, verslo ir kitomis asociacijomis dėl studentų praktikų ir kitų, didinančių absolventų
integracijos į darbo rinką galimybes, veiklų.
Užtikrinsime praktinį Artes Liberales principų realizavimą studijų procese, skatinant studijų
programų tarpdiscipliniškumą, rengiant naujas tarpkryptines ir tarpsritines studijų programas.
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.

III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 grafikas. 2019-2021 metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos

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

01.02 programa
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

01.10 programa
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

1 lentelė. 2019-2021 metų asignavimų paskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)
2019-ųjų metų asignavimai

Eil.
Nr.

Programos kodas ir
pavadinimas

Iš jų:
išlaidoms
iš viso
iš viso

Iš jų
darbo
užmokesčiui

1.

01.02 Studentų rėmimas
ir jų kreditavimo
sistemos plėtojimas

2 603,0

2 603,0

2.

01.10 Aukščiausios
kvalifikacijos specialistų
rengimas

20 256,0

19 952,0

17 959,0

22 859,0

22 555,0

17 959,0

Iš viso

Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

Iš jų
darbo
užmokesčiui

2 603,0

2 603,0

304,0

21 147,0

19 952,0

17 959,0

304,0

23 750,0

22 555,0

17 959,0

Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai
iš viso

turtui
įsigyti

Iš jų:
išlaidoms
iš viso

Iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

2 603,0

2 603,0

1 195,0

20 849,0

19 952,0

17 959,0

897,0

1 195,0

23 452,0

22 555,0

17 959,0

897,0

2 grafikas. 2019-2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)
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01.02 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

1 strateginis tikslas: Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios
kvalifikacijos specialistus
Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės programos vertybes, veiklos kryptis, prioritetus ir tikslus bei
programoje numatytas mokslo ir studijų pažangos nuostatas, ES politiką.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
Efekto vertinimo kriterijus (E-01-01): Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui
aukščiausios kvalifikacijos specialistus, procentais.
3 grafikas. Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios kvalifikacijos specialistus
(procentais)

Rengti Lietuvos ūkiui, mokslui, kultūrai, švietimui aukščiausios
kvalifikacijos specialistus, procentais
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Apibrėžimas: Universitetą baigusiųjų (įgijusių atitinkamą kvalifikacinį laipsnį) studentų procentas nuo
bendro priimtų studentų skaičiaus pagal atitinkamos studijų pakopos trukmę.
Pasirinkimo pagrindas: 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.
Efekto vertinimo kriterijaus reikšmės skaičiavimo metodika pateikiama Strateginio planavimo
metodikos 7 priede.
Efekto vertinimo kriterijus yra perkeltas iš bendro 2012–2020 m. Vytauto Didžiojo universiteto
strateginio plano, tikslų ir uždavinių, suderintų su šalies mokslo ir studijų politikos strateginių dokumentų
nuostatomis ir tiesiogiai atliepiančių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme suformuluotus mokslo
ir studijų principus bei universitetams nustatytus jų veiklos tikslus.
Vadovaujantis jais VDU strategijoje užtikrinama: mokslo (meno) ir studijų vienovė (pvz., 2 strateginio
tikslo 2, 3 ir 6 uždaviniai, 3 strateginio tikslo 3 uždavinys); mokslo ir studijų kokybė (2, 3 ir 4 strateginio
tikslo uždaviniai); vidinė mokslo ir studijų institucijų veiklos kokybė (5 strateginio tikslo uždaviniai),
mokslinės veiklos rezultatų viešumas (2 ir 4 strateginio tikslo uždaviniai), studijų programų išorinis
vertinimas ir akreditavimas (1 tikslo 3 uždavinys, 2 tikslo 1 uždavinys). Taip pat numatyta įgyvendinti
Universiteto valdymo tobulinimo koncepciją, sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą (5 strateginio tikslo 1
uždavinys), vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, rengti
mokslininkus, studijų ir mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, skatinti regionų ir visos
šalies raidą, atnaujinti studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą (5 strateginio tikslo 3 ir 4 uždaviniai).
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti 2 programas: Studentų rėmimo ir jų
kreditavimo sistemos plėtojimo programą ir Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo programą.
Programa: Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas (kodas 01.02)
Programos indėlis, įgyvendinant strateginį tikslą: Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos
aukštųjų mokyklų išsiskiria plačios aprėpties universitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik
suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija, bet ir išugdomas
gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės
visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.
Nuo pat Universiteto įkūrimo nuolat siekiama atsižvelgti į individualius studentų poreikius, sudaryti
vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų
pradėjo rūpintis neįgalių asmenų integracija į visuomenę per aukštąjį mokslą ir iki šiol garsėja kaip
neįgaliesiems draugiškas universitetas, realiai įgyvendinantis socialiai atsakingo universiteto politiką
neįgaliųjų studentų atžvilgiu, nekintančią jau daugiau nei dvidešimt metų.
Dėstytojų kompetentingumas ir profesinis tobulėjimas – tarp geriausiai įvertintų studijų programų
aspektų, todėl tai pagrįstai laikoma studijų VDU išskirtinumu.
Studijų kokybės užtikrinimo veiklos yra kryptingai plėtojamos, siekiant atitikti išorinius ir vidinius
studijų kokybės reikalavimus bei į vidinį studijų programų vertinimą ir tobulinimą labiau įtraukiant
socialinius dalininkus, pritaikant ir skleidžiant gerąsias patirtis.
Studijų kokybės gerinimui įtaką daro nuolatinė studijų programų ir dėstomų dalykų peržiūra. Pagrįstam
ir kryptingam studijų dalykų atnaujinimui veikia Universiteto Senato patvirtinta atnaujinta studijų dalykų
atestavimo tvarka, papildyta metodinėmis rekomendacijomis. Į studijų kokybės užtikrinimo veiklas
aktyviau įsitraukia ir Universiteto studentai.
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva
2030“6 viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų bei 2016-12-13 Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos7
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 2002-06-06
nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 201803-02) VI. Skyriaus „Programų vertinimas ir atsiskaitymas už metinius veiklos rezultatus“ I dalies
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„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.
Siekiama:
• Atsižvelgiant į studentų skaičiaus kaitos tendencijas ir identifikuotas tobulintinas sritis, užtikrinti
dar efektyvesnę studijų eigos stebėseną ir sustiprinti pagalbą studentams, susiduriantiems su
studijavimo sunkumais.
• Toliau modernizuoti studijų procesą ir jo stebėseną, perkėlus didžiąją administravimo dalį į
skaitmeninę erdvę, kad visi studijų proceso dalyviai greitai ir efektyviai pasinaudotų reikiama
informacija, laiku reaguotų į iškilusias problemas ir priimtų atitinkamus sprendimus.
• Planuojamas studentų skaičiaus stabilizavimasis, didėjant užsienio studentų skaičiui. Lietuvos
Respublikos Seimui 2018 m. pavasario sesijoje galutinai patvirtinus Lietuvos edukologijos
universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto prijungimo prie VDU planus, jungtinio
Vytauto Didžiojo universiteto studentų skaičius padidės dvigubai.
• Numatoma įdiegti dėstytojų profesinio tobulėjimo modelį, siekiant tapti šios srities
kompetencijos centru. Parengti studentų praktikose įgyjamų praktinių gebėjimų kokybės
vertinimo ir jos gerinimo priemones. Pertvarkyti studijų kokybės vertinimo modelį, Lietuvoje
pereinant nuo studijų programų prie studijų krypčių vertinimo.
• Didinti studentų įsitraukimą į studijų kokybės užtikrinimo veiklas.
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.
Programos koordinatorius: Studijų prorektorė doc. Laima Taparauskienė
el. p. laima.taparauskiene@vdu.lt; tel. (8 37) 222 380
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

2019-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2021-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
01.02.01.01
besimokančius studentus
Priemonės:
Mokėti stipendijas gerai
01.02.01.01.01 besimokantiems studentams
01.02.01.01.02 Mokėti vienkartines išmokas
1.Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2539
64

2539
64

2539
64

2539
64

2539
64

2539
64

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

2603

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 jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
kodas

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
plano
elemento
kodas
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-02-01-01

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

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir skiriant
vienkartines išmokas
1. Remti studentus finansiškai, mokant stipendijas ir skiriant
vienkartines išmokas (stipendijas ir išmokas gaunančių studentų
procentas)
Finansiškai remti gerai besimokančius studentus
1. Studentų gaunančių stipendijas procentas nuo visų studentų
skaičiaus
2. Vienkartinių išmokų sumų, numatytų išmokėti studentams
įvykdymas, procentais

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

12,0

8,0

8,5

9,0

11,2

6,0

6,5

7,0

100

100

100

100

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas

Programa: Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas (kodas 01.10)
Programos indėlis, įgyvendinant strateginį tikslą: VDU Statute prioritetine mokslo ir meno kryptyje
laikoma tokia veikla: rengti mokslininkus, stiprinti mokslo ir studijų poveikį Lietuvos ūkio ir kultūros
pažangai bei demokratinės, pilietinės visuomenės sklaidai; darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą,
vykdyti šalies humanitarinės, informacinės ir technologinės kultūros ugdymui bei tarptautinei mokslo ir
ūkio kooperacijai būtinus aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;
jungtis į bendrąją Europos mokslinių tyrimų erdvę, plėtoti ryšius su pasaulio akademine bendruomene,
skleisti Lietuvos kultūros savitumą.
Universitete sėkmingai siekiama aukščiausių mokslo ir meno rezultatų. VDU mokslininkai vykdo veiklas
ES „Horizon 2020“ programos projektuose. Sėkmingai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos „Mokslinių
tyrimų vykdymas sumanios specializacijos srityje“ ir „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
aukšto lygio MTEP projektus“ konkursuose. Mokslininkai ir dėstytojai skatinami siekti aukščiausių
mokslo pasiekimų, ypač rengiant bei publikuojant straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose,
siekiama mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su tarptautinėmis
organizacijomis, skatinamas mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymų bei sutarčių
sudarymas su ūkio subjektais, viešinamas mokslinis įdirbis, ypač išryškinus VDU kompetencijų lyderystę,
peržiūrimi ir optimizuojami mokslo leidiniai, jų potencialas ir įtaka socialinei, ekonominei šalies raidai,
optimizuojamas finansavimas, skiriamas mokslo etatams ir mokslui skatinti, siekiama didesnio
tarptautiškumo, socialinio, ekonominio bei kultūrinio poveikio šalies raidai globaliame kontekste,
didinamas meninės veiklos užimtumas per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų pasiūlą,
optimizuojami resursai pagrindiniams reprezentaciniams renginiams identifikuoti bei daugiau dėmesio
skiriant unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę.
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Programa įgyvendina Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva
2030“8 viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų bei 2016-12-13 Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos9
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 2002-06-06 nutarimo Nr. 827 „Dėl
Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-03-02) 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.
Siekiama:
• Skatinti inovacijų kūrimą, patentavimą ir naujų technologijų ar produktų komercializavimą, į šias
veiklas aktyviai įtraukti ne tik Universiteto darbuotojus, bet ir studentus.
• Plėtoti tyrimus, pagrįstus atvirų inovacijų koncepcija.
• Aktyviai dalyvauti tarptautinių atvirųjų inovacijų platformų veikloje ir įsitraukti į tiriamąsias
veiklas bei naujų technologijų ar produktų kūrimą bendradarbiaujant su tarptautinėmis
kompanijomis.
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•

Skatinti rengti mokslo projektus EK programose, ypač „Horizon 2020“; „EEA and Norway Grants
Fund for Regional Cooperation“ ir kituose.
• Skatinti mokslinės ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų užsakymus bei sutarčių sudarymą su
Lietuvos ūkio subjektais.
• Siekti mokslo ir verslo / pramonės partnerysčių, glaudesnio bendradarbiavimo su
nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis.
• Didinti meninės veiklos užimtumą per užsiėmimų skaičių bei didesnę meninės veiklos formų
pasiūlą. Optimizuoti resursus identifikavus pagrindinius reprezentacinius renginius bei daugiau
dėmesio skirti unikaliems projektams, turintiems didesnę pridėtinę meninę vertę ir reikšmę.
Sukurti efektyvią kūrybinių veiklų skatinimo sistemą.
• Skatinti mokslininkus, dėstytojus ir studentus siekti aukščiausių mokslo laimejimų, ypač rengiant
ir publikuojant straipsnius „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core
Collection“ referuojamuose leidiniuose.
• Aktyviau viešinti mokslinį įdirbį, pasiekimus ir kompetencijas, ypač išryškinant VDU
kompetencijų lyderystę Lietuvos mokslo strategijos prioritete – įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
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 1634,0 etatai šios programos įgyvendinimui 2019 metais
Programos koordinatorius: Mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė
el.p.: julija.kirsiene@vdu.lt; tel. (8 37) 203775
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Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

2019-ųjų metų asignavimai
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

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

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

išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

20256 19952 17959

304 21147 19952 17959

1195 20849 19952 17959

19952 19952 17959

19952 19952 17959

19952 19952 17959

17201 17201 15359

17201 17201 15359

17201 17201 15359

2751

2751

2600

2751

2751

2600

2751

2751

turtui
įsigyti

897

2600

304

304

1195

1195

897

897

213

213

1195

1195

897

897

Tarpinstitucinio
veiklos plano
kodas

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
plano
elemento
kodas

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)

91

91

20256 19952 17959

304 21147 19952 17959

1195 20849 19952 17959

897

20256 19952 17959

304 21147 19952 17959

1195 20849 19952 17959

897

20256 19952 17959

304 21147 19952 17959

1195 20849 19952 17959

897
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Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

882

1410

1290

1200

2450

3600

3400

3200

69

73

75

77

1,7

1,8

1,8

1,8

380
30

420
40

430
42

440
44

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

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

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
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
Užtikrinti 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

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas

01.010.01.02.01

Vytauto
Didžiojo
universitetas

Iš viso investicijų projektams
2006
2023

Įgyvendinimo
terminai
iš jų
iš jų

2 305
213
213
1 195
1 195
897
897

2 305
213
213
1 195
1 195
897

897

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

Europos sąjungos ir kita tarptautinė
finansinė parama

2020 metais

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

Europos sąjungos ir kita tarptautinė
finansinė parama

2019 metais

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo lėšos

Europos sąjungos ir kita tarptautinė
finansinė parama

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Planuojama panaudoti 2018 metais

Panaudota lėšų iki 2018 metų

Bendra vertė

pabaiga

Vytauto
Didžiojo
universiteto
sporto
komplekso
Kauno r.sav.,
Akademijos
mstl., Studentų
g. 11, plėtra

pradžia

Investicijų projekto pavadinimas

Institucijos (įstaigos) (priemonės vykdytojo)
pavadinimas

Priemonės kodas

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI
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2021 metais

iš jų

V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

5 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. Eur)

1.

Vytauto Didžiojo
universitetas

Iš viso

733

6854

1634

17 959

1634

17 959

1634

17 959

733

6854

1634

17 959

1634

17 959

1634

17 959

valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2021 metai

valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2020 metai

valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2019 metai

valdymo išlaidos*

iš jų valstybės
tarnautojai

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

Eil.
Nr.

iš viso

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2018 metai

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.

Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui didėja, kadangi suplanuotos, įvertinus:
1. Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimų padidinimą nuo 2018 metų. Švietimo ir mokslo ministro 2018-01-22 įsakymu Nr. V-57
„Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti,
paskirstymo pagal valstybinius universitetus“ Vytauto Didžiojo universitetui skirta 1091,0 tūkst.Eur, iš jų 833,0 tūkst.Eur darbo užmokesčiui.
2. Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto nuo 2019-01-01
reorganizavimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018-06-05 nutarimu Nr. XIII-1229 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro
Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo nuostatas nuo 2019-01-01 (2018-06-28 Nr.XIII-1336).

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios veiklos
sritis
1. Turto valdymas

2. Informacinių
technologijų
valdymas

3. Finansų ir
apskaitos valdymas

4. Žmogiškųjų
išteklių valdymas

5. Dokumentų
valdymas

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo terminas

Optimizuoti nekilnojamojo turto
vienetų skaičių siekiant
efektyvesnio panaudojimo;
Diegti nekilnojamojo turto
energetinio efektyvumo
priemones.
Vykstant Aleksandro Stulginskio
ir Lietuvos edukologijos
universitetų prijungimui prie
Vytauto Didžiojo universiteto
apjungti visas pagrindines IT
sistemas (dėstytojų, studentų,
studijų programų duomenų
bazes, neakademinių padalinių
pagalbinius IT programinius
įrankius)
Vykstant Aleksandro Stulginskio
ir Lietuvos edukologijos
universitetų prijungimui prie
Vytauto Didžiojo universiteto
konsoliduoti trijų aukštųjų
mokyklų finansų ir apskaitos
sistemas
Vykstant Aleksandro Stulginskio
ir Lietuvos edukologijos
universitetų prijungimui prie
Vytauto Didžiojo universiteto
įvertinti ir atsisakyti perteklinio
neakademinio personalo
darbuotojų skaičių;
sukurti tolygią darbuotojų
skatinimo sistemą.

Pastatų valdymo kaštų
mažėjimas

Nuolatos (iki 2021m.)

Kaštų mažėjimas,
efektyvesnis laiko ir
žmogiškųjų išteklių
panaudojimas

Iki 2021m.

Kaštų mažėjimas,
efektyvesnis laiko ir
žmogiškųjų išteklių
mažėjimas

Iki 2021 m.

Kaštų mažėjimas,
efektyvesnis
žmogiškųjų išteklių
panaudojimas

Iki 2020m.

Įdiegti bendrą dokumentų
valdymo sistemą

Efektyvesnis
žmogiškųjų išteklių,
darbo laiko
planavimas;
Apjungiami iki šiol
atskirai egzistuojantys
gautų dokumentų
registravimo, įsakymų,
transporto užsakymų,
prekių – paslaugų
užsakymų ir kt.
registrai

Iki 2020 m.

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. XIII-1229 „Dėl Lietuvos
edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto
Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“ nutarta nuo 2019 m.

sausio 1d. reorganizuoti Lietuvos edukologijos universitetą ir Aleksandro Stulginskio universitetą
prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos.

VII SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI
Valstybės valdomų įmonių nėra.
7 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai
Eil.
Nr.

Valstybės
valdomos įmonės
pavadinimas*

Rodiklio
pavadinimas, mato
vnt.

Planuojamos rodiklių reikšmės
2019
2020
2021
metais
metais
metais

1.
2.
3.
* Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 1 priede nurodytoms įmonėms:
– priskiriamoms 1A ir 1B grupėms, turėtų būti nustatytas ne žemesnis kaip vidutinės kapitalo grąžos, kurią tvirtina
Vyriausybė, rodiklis;
– priskiriamoms 2 grupei, turėtų būti nustatytas planuojamas pasiekti pelningumas ir du ar trys pagrindiniai veiklos
rodikliai, numatyti šių valstybės valdomų įmonių strateginiuose veiklos planuose.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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 prorektorė doc. Laima Taparauskienė,
Tel. (8 37) 222380
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų laikino studijų
sustabdymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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

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

1.
2.

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

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.

Ar tai naujas
vertinimo kriterijus
Pasirinkimo
pagrindas

3.

4.

Skaičiavimo
metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.

Duomenų auditas
Skaičiavimo
reguliarumas

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.

8.

9.

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

Studijų prorektorė doc. Laima Taparauskienė,
Tel. (8 37) 222380
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
2019-2021 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.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Apibrėžimas

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.
Ar tai naujas vertinimo Ne
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas Stipendijų
dalis
skiriama
geriausiems
studentams,
studijuojantiems valstybės finansuojamose ir valstybės
nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant į semestrinius studijų
rezultatus.
Skaičiavimo metodas
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.
Duomenų šaltinis
Studijų departamentas / Mokslo ir inovacijų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo
Kiekvieno mėnesio 1 d.
reguliarumas
Už vertinimo kriterijų Studijų prorektorė doc. Laima Taparauskienė,
atsakingas kontaktinis Tel. (8 37) 222380
asmuo
Kita informacija apie
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl studentų studijų sustabdymo,
vertinimo kriterijaus
nutraukimo, nuobaudos paskyrimo ar vėlavimo užsiregistruoti,
patikimumą
siekiant grįžti į studijas, paskirtos stipendijos savanoriško
atsisakymo.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.

2.
3.

4.

5.
6.

Apibrėžimas

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).
Ar tai naujas vertinimo Ne
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas 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.
Skaičiavimo metodas
(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.
Duomenų šaltinis
Tarptautinių ryšių departamentas / Studentų reikalų
departamentas / Finansų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas

7.
8.

9.

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

Kartą metuose
Studijų prorektorė doc. Laima Taparauskienė,
Tel. (8 37) 222380
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
2019-2021 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

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

1.
2.

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

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.
1.

Apibrėžimas

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

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

Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo
viso skaičiaus.
Ne

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto akademinio
personalo profesinio pasirengimo lygį, atskleidžia studijoms
pasitelkiamo akademinio personalo visumos mokslingumą,
bei suponuoja aukštą studijų kokybę.
Skaičiavimo metodas
Akademinio personalo su mokslo laipsniais procentas nuo
vidutinio darbuotojų etatų skaičiaus.
Duomenų šaltinis
Žmogiškųjų išteklių ir teisės departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose.
Už vertinimo kriterijų
Žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Ruslanas
atsakingas kontaktinis asmuo Kudriašovas,
Tel. (8 37) 327945
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.

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 ntaisiais metais.
E – akademinio personalo etatų skaičius universitete ntaisiais metais.
Duomenų šaltinis
Mokslo ir inovacijų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose
Už vertinimo kriterijų
Mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė,
atsakingas kontaktinis asmuo Tel. (8 37) 203775
Kita informacija apie
Nedidelė paklaida gali atsirasti dėl vėluojančių n-taisiais
vertinimo kriterijaus
metais mokslo straipsnių užregistravimo VDU mokslo
patikimumą
publikacijų duomenų bazėje.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.

Ne

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.

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto tarptautiškumo
dimensiją, demonstruoja studentų mobilumą, suteikiantį
studentams galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės
naudos iš mokymosi patirties užsienio šalyse.
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
2019-2021 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.

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

1.
2.

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
2019-2021 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.
1.

Apibrėžimas

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-01

Investicijų į materialinės bazės atnaujinimą įvykdymas,
procentais.
Ne

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas materialinės
bazės atnaujinimui.
Skaičiavimo metodas
Investicinių projektų lėšų panaudojimas materialinės bazės
atnaujinimui, procentais.
Duomenų šaltinis
Finansų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose.
Už vertinimo kriterijų
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
atsakingas kontaktinis asmuo Tel. (8 37) 327881
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2019-2021 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.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

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.
Skaičiavimo metodas
Investicinių projektų lėšų panaudojimas pastatų renovavimui,
procentais.
Duomenų šaltinis
Finansų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose.
Už vertinimo kriterijų
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
atsakingas kontaktinis asmuo Tel. (8 37) 327881
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.
1.

Apibrėžimas

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-03

Investicijų į statybas ir kapitalinį remontą įvykdymas,
procentais.
Ne

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas statyboms ir
kapitaliniam remontui.
Skaičiavimo metodas
Investicinių projektų lėšų panaudojimas statyboms ir
kapitaliniam remontui, procentais.
Duomenų šaltinis
Finansų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose.
Už vertinimo kriterijų
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
atsakingas kontaktinis asmuo Tel. (8 37) 327881
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2019-2021 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.
1.

Apibrėžimas

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
Pasirinkimo pagrindas

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kodas
90.900.1582
01
01.10
01

02

P-01-10-01-02-04

Kauno Botaniko sodo infrastruktūros finansavimo
įvykdymas, procentais.
Ne

Šis vertinimo kriterijus matuoja universiteto gebėjimą
efektyviai ir tinkamai panaudoti lėšas, gautas Kauno
Botaniko sodo infrastruktūrai.
Skaičiavimo metodas
Finansavimo Kauno Botanikos sodo infrastruktūrai,
panaudojimas procentais.
Duomenų šaltinis
Finansų departamentas
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kartą metuose.
Už vertinimo kriterijų
Finansų departamento direktorė Dangirutė Radzevičienė
atsakingas kontaktinis asmuo Tel. (8 37) 327881
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

