2015-2016m. DARBŲ PLANO ATASKAITA

MOKSLO PROREKTORIUS

1.TARPTAUTINIS MOKSLO LYDERIS
Eil.
Nr.

Uždavinys/
Priemonė/
Priemonės aprašymas

1

2
1.1 Uždavinys:
Sutelkti lėšas kryptims, kuriose
LSU galėtų užimti lyderio
poziciją
1 priemonė:
Nustatyti prioritetines mokslo
kryptis
 Nuolat vertinti turimų
mokslininkų kompetencijas
ir galimybes kurti mokslinę
produkciją
2 priemonė:
Papildyti jau sukurtą pasiekimais
paremtą mokslininkų
motyvacijos sistemą;
 Orientuojantis į darbuotojų
poreikius tobulinti atlygio
sistemą, kuria mokslininkai
būtų skatinami už kokybišką
mokslinę veiklą

1.

Siekiami 2015-2016 m. rodikliai

Atsakingas
asmuo
padalinyje

3
4
Prioritetinių mokslo krypčių
Mokslo
infrastruktūrai skiriama lėšų,
prorektorius
(tūkst. Lt)- 300
Bus peržiūrėtos strateginės
mokslo kryptys ir iš naujo bus
patvirtintos strateginėse kryptyse
dirbančių mokslininkų grupės

Įsteigtas mokslo fondas - 1;
Numatytas skatinimas už
sėkmingai parengtus mokslo
projektus – 1
Parengta ir patvirtinta kūrybinių
atostogų tvarka – 1;

Įgyvendinimo
data

PASIEKTI RODIKLIAI
(trumpas aprašymas, įrašai)

5

6
Senato posėdyje patvirtintos
naujos strateginės mokslo
kryptys
2015-06-22 protokolo
Nr.7(protokolas R diske)

2015m.

Mokslo
prorektorius
(bendradarbiauja
nt su studijų
prorektore bei
2015m.
Personalo ir
teisės skyriumi)

Įsteigtas fondas iš kurio yra
skatinami mokslininkai už
mokslines publikacijas,
monografijų parengimą
(atsak. I.Valantinė)
Skatinimas už sėkmingai
parengtus mokslo projektus
nėra numatytas, tam
nepasiteisinus.

Pasiekto
rodiklio
įvykdymo data

7

1

Kūrybinių atostogų tvarka
rengiama (Personalo sk.
vedėja I. Staškevičiūtė)

1

2

3

4

3 priemonė:
Įdiegti aktyvių mokslinės ir
konsultacinės veiklos pardavimų
sistemą;
 Nustatyti atsakomybę už
mokslinių
tyrimų/konsultacijų
pardavimus (įdarbinti
asmenį, atsakingą už
pardavimus);
 Identifikuoti potencialius
užsakomųjų tyrimų klientus
ir pradėti kryptingą
pardavimų procesą;
 Taikyti atskiros finansinės
naudos centro principus šiai
veiklai, sudaryti pelningą
kainodarą, įvertinant
pardavimų ir administracines
sąnaudas;

Įdarbintas asmuo atsakingas
pardavimus – 1;
Atliktas sporto rinkos tyrimas – 1;
Sporto mokslo mugės
suorganizavimas – 1.

Mokslo
prorektorius
bendradarbiauja
nt su
Rinkodaros
skyriumi ir vyr.
ekonomistu

5
2015m.

6

7

Įdarbintas 1asmuo (201409-03d.) Sporto mokslo ir
inovacijų institute
vadybininko pareigoms ( S.
Kamandulis sako, kad jis
nėra atsakingas už
mokslinius pardavimus).
Sporto rinkos tyrimas nėra
atliktas , nes LSU neturi
galimybių ir ištekių tokiam
sudėtingas tyrimui atlikti.
Suorganizuota Mokslo
mugė pavadinimu „Sporto
mokslo mugė – 2015“ data
2015- 06 -12

2

 Motyvuoti ir sudaryti sąlygas
mokslinės produkcijos
pardavimams;
4 priemonė:
Intensyvinti eksperimentinę
plėtrą sporto, fizinio ugdymo,
reabilitacijos (kineziterapijos) ir
sveikatinimo srityse

Eil.
Nr.

2.

1

Uždavinys/
Priemonė/
Priemonės aprašymas

2
Uždavinys:
1.2 Didinti mokslinių tyrimų
kokybę
1 Priemonė: sukurti partnerių
tinklą moksliniams tyrimams
atlikti
 Plėsti tarptautinį
bendradarbiavimą atliekant
tyrimus ar /ir rengiant
projektus, pasinaudoti
tarptautinių tinklų ir

 Intensyvinti eksperimentinę
plėtrą sporto srityje

Siekiami 2015-2016 m. rodikliai

Mokslo
prorektorius
bendradarbiauja
nt su Sporto
prorektoriumi

Atsakingas
asmuo
padalinyje

3
4
Sutarčių, įgyvendinamų
Mokslo
mokslinių tyrimų ir
prorektorius
eksperimentinės plėtros srityje
(MTEP), skaičius – 6;
Mokslininkų turinčių 3 ir
daugiau straipsnius su aukštu
citavimo rodikliu (>2) % , vnt. –
15;
Naujausių pasaulyje sporto
mokslo pasiekimų gausinimas
(dvigubai), akcentuojant

2015m.

Eksperimentinė plėtra
intensyvinama dalyvaujant
MTEP projektuose (apie
vykdomus projektus žr.
internetiniame psl.
„Mokslas“, „Mokslo
projektai ir eksperimentinė
plėtra“

Įgyvendinimo
data

PASIEKTI RODIKLIAI
(trumpas aprašymas, įrašai)

Pasiekto
rodiklio
įvykdymo data

5

6

7

2015m.

Sutarčių, įgyvendinamų
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
srityje (MTEP), skaičius –
16;
Mokslininkų turinčių 3 ir
daugiau straipsnius su
aukštu citavimo rodikliu
(>2) % , vnt. – 15;
3

asociacijų teikiamomis
paslaugomis;
 Kiekvienoje prioritetinėje
mokslo kryptyje įgyvendinti
bent vieną projektą su
partneriu (klasteriu);

mokslinių straipsnių
publikavimą labai aukšto
citavimo indekso žurnaluose;
Aukštos kokybės straipsnių su
aukštu citavimo indeksu ( >2)
dalis, vnt. – 11;
Bendras straipsnių skaičius, vnt.
– 220
ISI straipsnių skaičius, vnt.- 40
Mokslinės produkcijos kiekis
vienam mokslininkui ISI Web of
Science duomenų bazėse – 0,45
Mokslo ir EP projektų rengimo
efektyvinimas (klasteriai,
fondai): tarptautinių ir
nacionalinių mokslo projektų
skaičius – 9;
Priimtas doktorantas iš užsienio
-1

Aukštos kokybės straipsnių
su aukštu citavimo indeksu (
>2) dalis, vnt. – 14;
Bendras straipsnių skaičius,
vnt. – 194;
ISI straipsnių skaičius, vnt.64;
Mokslinės produkcijos
kiekis vienam mokslininkui
ISI Web of Science
duomenų bazėse – 0,59;
Mokslo ir EP projektų
rengimo efektyvinimas
(klasteriai, fondai):
tarptautinių ir nacionalinių
mokslo projektų skaičius –
11;
Priimtas doktorantas iš
užsienio – 2 (Portugalija ir
Tailandas)

4

2 Priemonė: sudaryti sąlygas
mokslo talentams pritraukti ir
puoselėti
 Įvertinti naujų mokslo
darbuotojų samdymo
galimybes (iš užsienio - 2 ir
daugiau vizituojančių
darbuotojų);
 Užtikrinti tinkamą mokslinės
veiklos viešinimą (Lietuvoje
ir užsienyje), siekiant
formuoti LSU kaip lyderio

Baltosios knygos
parengimas: „LSU mokslas
Lietuvos žmonėms“ ir
pristatymas internete – 1;
Suorganizuota tarptautinė
konferencija – 1;
Suorganizuota respublikinė
konferencija – 1;
Suorganizuota SMD
konferencija – 1;
Suorganizuoti moksliniai
seminarai – 20.

Mokslo
prorektorius

2015m.

Knyga yra parengta ir šiuo
metu redaguojama
Suorganizuota 2 tarptautinės
konferencijos
2015-04-16-17; 2015-1112-13;
Suorganizuota respublikinė
konferencija 2015-12-17
Suorganizuota SMD
konferencija
2015-05-04-07
Organizuojami moksliniai

5

įvaizdį pasirinktose mokslo
srityse;
 Sudaryti sąlygas mokslo
talentų tobulinimuisi tarptautiniams mainams,
stažuotėms, komandiruotėms
bei mokymams;
 Pamažu pasiekti europinį
mokslo infrastruktūros lygį
prioritetinėse srityse;

Originali mokslinių tyrimų
įranga, vnt. - 40

seminarai žr. internet.
Tinklapyje Renginių
kalendorių
Įsigyta įrangos :
Temperatūros daviklių
rinkinys; laidinis modulis
EMG; Širdies kraujagyslių
sistemos veiklos
registravimo sistema; EMG
davikliai; dinamometras;
Cardio SCOUT kanalų
signalų registravimo
įrenginys; širdies darbo ir
fizinio krūvio stebėjimo ir
valdymo sistema;
reguliuojamo tūrio pipečių
rinkinys; dinamometrai –
16.426 Eur.

6

2. KOKYBIŠKOS IR PATRAUKLIOS STUDIJOS

Eil.
Nr.

3.

4.

1

Uždavinys/
Priemonė/
Priemonės aprašymas

2
 Optimizuoti studijų
programas atsižvelgiant į
ekspertų pastabas ir
koreguoti kaitos planus

 Atlikti galimybių studiją dėl
naujų studijų programų,
specializacijų kūrimo

Siekiami 2015-2016 m. rodikliai

Atsakingas
asmuo
padalinyje

3
4
Stojančiųjų į LSU
Dekanai
abiturientų, nurodžiusių LSU A.Emeljanovas,
studijų programas pirmuoju
N.Masiulis
pageidavimu pirmame etape,
skaičius - 885

Dekanai
A.Emeljanovas,
N.Masiulis

Įgyvendinimo
data

5
Iki 2015 - 02

Iki 2015 - 09

PASIEKTI RODIKLIAI
(trumpas aprašymas, įrašai)

Pasiekto
rodiklio
įvykdymo
data

6
Atsižvelgiant į SKVC
ekspertų pastabas studijų
programos
optimizuotos.Parengti
„Paskesnės veiklos planai“,
SP kuriuos atestuos (t.y.
KKU I ir II pak.)

7

2015m. pirmuoju
pageidavimu nurodė - 563
Vyko diskusijos su VU KHF
dėl bendros jungtinės SP.
Taip pat vyko diskusijos su
kolegomis iš Ispanijos dėl
jungtinės Sporto vadybos
studijų programos.
Nuo 2015m. rugsėjo 11 d.
pradėtas vykdyti projektas
„Lietuvos ir Norvegijos
sporto švietimo srityje

7

5.

6.

 Atnaujinti studijų programą
„Kūno kultūra“ ;
 Organizuoti konferenciją
Seime kūno kultūros tema,
dalyvauti posėdžiuose,
pasitarimuose, darbo grupėse
Uždavinys:
2.1 Užtikrinant studijų
tarptautiškumą, stiprinti savo
patirties eksportą sporto moksle
ir studijose
1 Priemonė: aktyvinti
bendradarbiavimą su geriausiais
Europos ir Azijos universitetais,
stiprinti savo vaidmenį
tarptautinėse organizacijose;
 Peržiūrėti ir tikslinti
padalinio ir Rektoriaus
tarptautinių ryšių referento
funkcijas, pareiginius
aprašus;
 Vykdyti užsienio studentų
Studentų, priimtų į tarptautines
pritraukimo pilnoms
ir anglų k. vykdomas studijų
studijoms veiklas;
programas, skaičius - 15

veikiančių institucijų
bendradarbiavimo ir
gebėjimų stiprinimas“ . Kartu
su Norvegų partneriu bus
kuriama bendra studijų
programa, skirta
sveikatinimo ir rekreacinės
fizinės veiklos plėtrai.
Studijų programa „Kūno
kultūra“ pakeitė pavadinimą į
„Fizinis ugdymas ir sportas“.
Seime konferencija
organizuota 2014-10-04d.
.

Dekanai
A.Emeljanovas,
N.Masiulis,
Studijų
prorektorė

Iki 2015 - 02

Personalo ir
teisės skyrius

2014m. - 10

Patikslinta 2014-10 mėn.

2014m.

Informuotos
ambasados 5
užsienio šalyse apie studijų

Rektoriaus
referentas
tarptautiniams
ryšiams

8

 Steigti LSU patariamąją
tarptautinę tarybą;

Studijų
prorektorė

 Viešinti studijų programas
(mugės, parodos, projektai,
studijų portalai, ambasados,
konsulatai ir kt.);
 Užmegzti ir palaikyti
bendradarbiavimo ryšius su
studijų agentais (3 sutartys);

Rektoriaus
referentas
tarptautiniams
ryšiams

 Gerinti informacijos
prieinamumą užsienio
studentams (online paraiška,
kt.).

Tarptautinių
ryšių skyrius ir
Rektoriaus
referentas
tarptautiniams
ryšiams
Bendradarbiauja
nt Tarptautinių
ryšių skyriui ir
Ryšių su
visuomene
skyriumi

2015m. – 11

galimybes anglų kalba LSU.
Atnaujinta informacija studijų
portaluose.
Sudaryta
1
sutartis
su
studentų
pritraukimo studijoms agentu
(Lietuvos
agentas
pritraukinės studentus iš
Indijos).
Dar
3
bendradarbiavimo sutartys su
studijų agentais sudarė TRS.
2015m. į LSU studijuoti
priimta 11 užsienio šalių
studentų. Viešinamos studijų
programos, susirašinėjama su
užsienio ambasadomis bei
studentais. Per 2015m. buvo
1400
kontaktai.
2016m.
numatoma panaudoti naujus
studentų
pritraukimo
studijoms metodus.
TRS informavo, kad 201510-07d.
įsteigta LSU
patariamoji tarptautinė taryba.

Tarptautinės
patariamosios
tarybos tikslas - talkinti

Rektoriui,
Universiteto
Tarybai
ir
Senatui
strateginiais
universiteto
raidos klausimais, kuriant
Universiteto studijų ir mokslo
9

politiką,
formuojant
tarptautinį įvaizdį ir gerinant
studijų bei mokslo kokybę.
Ši
Taryba
atlieka
tik
patariamąją funkciją, neturi
jokios
vykdomosios
funkcijos.
Tarybos funkcijos:
5.1. Konsultuoja ir
kelia
naujas
idėjas
Universiteto
raidos
ir
autonomijos klausimais.
5.2.
Konsultuoja
Universiteto studijų ir mokslo
politikos plėtros klausimais,
susijusiais
su
ugdymo
kryptimis ir mokymo(si)
inovacijomis,
sporto
industrijos poreikiais, sporto
mokslo
kryptimis,
tarptautiniu
bendradarbiavimu.
5.3. Pataria ir gina
Universitetą siekiant išlaikyti
ir stiprinti jo pozicijas
elitinėse tarptautinėse sporto
studijų
ir
mokslo
institucijose.
5.4. Užtikrina išorinę
ekspertinę pagalbą teikiant
projektus ir plėtojant naujas
iniciatyvas studijų, mokslo ir

10

sporto srityse.
5.5.
Asistuoja
plėtojant ryšius sporto ir kitų
sričių tinkluose nacionaliniu
ir tarptautiniu lygiais.
5.6. Padeda stiprinti
studijų ir mokslinių tyrimų
bei praktikos ryšius.
5.7.
Pataria
Universiteto lėšų gausinimo
klausimais.
5.8.
Talkina
formuojant
Universiteto
įvaizdį,
identitetą
ir
pozicionavimą tarptautinėje
erdvėje.
Plačiau apie Tarybos nuostatus
rasite R diske.
Sukurtos on-line paraiškos,
atnaujinta informacinė medžiaga

2 Priemonė: Skatinti
"Tarptautiškumą namuose",
stiprinti akademinės

2014m. atlikta Erasmus+
programos paraiškų analizė,
atnaujintos 71 dvišalio

11

bendruomenės tarptautines
kompetencijas, įgyvendinti
kalbų mokymo politiką;
 Atlikti bendradarbiavimo
sutarčių įgyvendinimo
analizę 2007-2014 m.
siekiant nustatyti
prioritetines užsienio
partnerines institucijas;
 Atnaujinti personalo
mobilumo organizavimo
tvarką pagal Erasmus+
programą;
 Organizuoti gerosios
patirties sklaidos seminarądiskusiją dėl tarptautiškumo
poveikio studijų kokybei
 Organizuoti dėstytojų
atranką į Erasmus dėstymo
vizitus 2015-2016 m. m.

Pagal tarptautines programas
(MVG, Erasmus+, Norplus,
kt.) išvykusių dėstytojų proc.
- 26

Tarptautinių
ryšių skyrius

bendradarbiavimo sutartys.
2014m. atnaujinta personalo
mobilumo organizavimo
tvarka pagal Erasmus+
programą.
Gerosios patirties seminaras
organizuotas 2015-06-12d.
pranešimą darė kviestinis
lektorius.Dėstytojų atranka į
Erasmus dėstymo vizitus
organizuota 2015-06-17d.
Pagal tarptautines programas
(MVG, Erasmus+, Nordplus
ir kt.) išvykusių dėstytojų
skaičius % 2015m. sudarė
32.7.
Atvykstančių užsienio
dėstytojų (MVG, Erasmus+,
Nordplus, LMT ir kt.)
skaičius 2015m. 29.

12

3 Priemonė: Rengti tarptautines
jungtines ir laipsnio
nesuteikiančias studijų
programas, studijų programas
užsienio kalbomis, tarptautinius
kvalifikacijos kėlimo ir kitus
renginius;
 Organizuoti trumpalaikius
tarptautinius kursus kūno
kultūros mokytojams pagal
Nordplus projektą;

 Parengti planą dėl kviestinių
lektorių iš užsienio įmonių ir
organizacijų pritraukimo
pagal Erasmus+ programą;
 Gerinti atvykstančių
dėstytojų informavimą
(kuratorių paskyrimas, skiltis
LSU tinklalapyje „For
visiting lecturers“) ir jų
integravimą į studijų
procesą;
 Vykdyti pasirengimo darbus
2-ąjai Erasmus tarptautinei

Tarptautinių vasaros/žiemos
stovyklų (kursų) skaičius -1

Tarptautinių
ryšių skyrius

2015m. – 02

2015m. vyko
tarptautinės vasaros/žiemos
stovyklos

2015m.

Vizituojančių užsienio
dėstytojų skaičius (MVG,
Erasmus+, Nordplus, LMT,
kt.) - 7

Organizuoti 3 trumpalaikiai
kursai.
2014m. vyko 3 tarptautinės
vasaros/žiemos stovyklos

Tarptautinių
ryšių skyrius
2015m. – 05

Po diskusijos atsisakyta „For
visiting lecturers“ idėjos dėl
per mažo vizituojančių
dėstytojų skaičiaus.

Tarptautinė savaitė vyko
2015m. balandžio 13-17 d.
(žr. intern. Tinklapyje)

13

savaitei.

 Informuoti 1 kurso
studentus apie studentų
mainų galimybes (knygelė
užrašams, pristatymas
modulyje „Akademinė
komunikacija ir karjeros
planavimas“);
 Organizuoti informacinį
seminarą studentams
„Erasmus dienos“;
 Organizuoti foto konkursąparodą „Studijuok su
Erasmus“;
 Vykdyti studentų atrankas
2015-2016 m. m. ir
informacinius seminarus
atrinktiems studentams;
 Atnaujinti informaciją LSU
tinklapyje apie studentų
mainų programas.
 Parengti informacinį leidinį
užsienio studentams „A

2015m. - 10
Pagal akademinių mainų
programas išvykusių
studentų studijoms ir
praktikai proc. -2,6

Nuolat

Surengtas seminaras
„Erasmus dienos“, išleista
knygelė užrašams (900 egz.) ,
vyko pristatymas
„Akademinė komunikacija ir
karjeros planavimas“
Suorganizuotas seminaras
„Erasmus dienos“ 2015-0309d.-10d.
Organizuotas konkursas
„Studijuok su Erasmus“
2015-03-09d.
Suorganizuotas seminaras
atrinktiems studentams 201504 mėn.
2015m. atnaujinta informacija
ir informaciniai paketai
išsiųsti partnerinėms
institucijoms.

2015m.

2014m. ir išleistas leidinys

Tarptautinių
ryšių skyrius
2015m. – 03
2015m. 05
Nuolat

14









Guide for International
Students“;
Kartu su Studentų atstovybe
inicijuoti „Erasmus Student
Network-ESN“ sekcijos
steigimą LSU;
Suformuoti anglų k. studijų
dalykų/modulių pasiūlą
mainų studentams
2015/2016 m.m.;
Parengti ir išplatinti
partnerinėms institucijoms
informacinį paketą
2015/2016 m. m.;
Vykdyti monitoringo vizitus
į tikslines partnerines
institucijas siekiant viešinti
LSU tarptautines studijas
Viešinti studijų programas
tarptautinėse studijų
parodose, studijų portaluose,
per partnerines institucijas, ir
kt.;
Organizuoti seminarą tema:
"Kaip pritraukti ir dirbti su
užsienio studentais"

„A Guide for International
Students“ 1500 egz.
Pagal akademinių mainų
programas atvykusių
studentų studijoms ir
praktikai skaičius -29

2014m. parengta ir LSU yra
ESN tinklo nariai, rodiklis
įgyvendintas.

Tarptautinių
ryšių skyrius

Suformuluota ir paskelba
LSU internetiniame
tinklapyje.
Išplatinta e-forma
Buvo du vizitai
2015m.

Jungtinių ir kitų studijų
programų vykdymas
užsienio kalba - 6

Tarptautinių
ryšių skyrius

 Organizuoti anglų kalbos
Tarptautinių
tobulinimosi kursus
ryšių skyrius
(Erasmus+ programos lėšos); Dėstytojų, kurių anglų k.
 Skatinti akademinės
lygmuo atitinka B2 lygį, skaičius

2015m.

Įvyko 2 studijų parodos
Turkijoje ir Japonijoje,
Masterstudies portalas ir
StyPortal viešinimas.
Seminaras įvyko 2015-06-12
d.

Nuo 2015-11 mėn.
išsiutinėtos anketos (testai )
anglų kalbos lygiui nustatyti.

15

bendruomenės kvalifikacijos
kėlimą (organizuoti anglų
kalbos kursus).

-35

Nuo 2015-12 mėn. pardėti
kursai LSU akademinei
bendruomenei.

 Aktyvinti dėstytojų
dalyvavimą tarptautinių
tinklų, organizacijų,
asociacijų tarybų veiklose.

Išvykusių į užsienio
universitetus skaityti paskaitų,
vesti kvalifikacijos kursų, teikti
konsultacijų (ne pagal
tarptautines programas MVG,
Erasmus+, Norplus, kt.)
dėstytojų skaičius - 5

Tarptautinių
ryšių skyrius

2015m. – 07

Diskusija, dėstytojų
ataskaitos, suderintas
pasirengimas artimiausių
tinklų konferencijų vykimui.

Uždavinys:

2.2 Sporto studijomis ir mokslu prisidėti prie globalaus pasaulio kultūros ir visuomenės gerovės plėtros
Eil.
Nr.

7.

Uždavinys/
Priemonė/
Priemonės aprašymas

Siekiami 2015-2016 m. rodikliai

 Tikslinti Sporto pasiekimų
vertinimo tvarką (kartu su
ŠMM, LAMA BPO)
 Valstybės finansuojamų
studentų skaičius -100

Atsakingas
asmuo
padalinyje

SKPC

Įgyvendinim
o data

2015m.

PASIEKTI RODIKLIAI
(trumpas aprašymas, įrašai)

SKPC vedėja neatsakė

Pasiekto
rodiklio
įvykdymo
data

2014m. valstybės
finansuojamų studentų
skaičius – 97.
2015m. valstybės
finansuojamų studentų
skaičius – 102.
16

1 Priemonė:
Įgyvendinant
visapusiškos asmens
raidos (Mens Sana in
Corpore Sano) studijų
koncepciją, sudaryti
išskirtines mokymo(si)
sąlygas mokslui
talentingiems
studentams, skatinti
studijų autonomiją
2 Priemonė: per
besimokančios
akademinės
bendruomenės nuolatinį
tobulėjimą užtikrinti
studijų kokybę bei
gerosios patirties sklaidą
globaliam pasauliui

3 Priemonė: didinti
studijų lankstumą, plėtoti
skaitmeninių studijų
plėtrą, paramos sistemas

 Teikti siūlymus Švietimo ir
Studijų
mokslo ministerijai didinti
prorektorė
valstybės finansuojamų
studijų vietų skaičių pagal
studijų krypčių grupes.
 Teikti siūlymus darbo grupei
tikslinančiai studijų sričių ir
krypčių, pagal kurias vyksta
studijos, klasifikatorių:
siekti, kad sporto studijos
būtų pripažintos atskira
studijų sritimi.
 Sudaryti galimybes gabiems SKPC
studentams studijas LSU
pradėti dar besimokant
vidurinėje mokykloje
 Abiturientų, kurių balų
vidurkis sudaro 50 proc.
maksimalaus balo, proc. –
90;
 Studentų, kuriems skirtos
vardinės stipendijos, skaičius
- 10

2015m.

Neatlikta

2015m.

-

 Steigti mokslui talentingų
studentų skatinimo fondą

2015m.

Studijų
prorektorė

-

Abiturientai
informuojami apie
galimybes studijuoti
LSU, vyksta susitikimai,
buvo vykdoma
„Moksleivių diena“
Abiturientų, kurių balų
vidurkis sudaro 50 proc.
maksimalaus balo, proc.
– 165
Studentų, kuriems skirtos
vardinės stipendijos,
skaičius - 10

Neįsteigtas
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tarptautiniams, sportui
talentingiems,
dirbantiems, specialiųjų
poreikių turintiems
studentams

 Inicijuoti fizinio ir sveikatos
ugdymo olimpiadą

Studijų
prorektorė

2015m.

LSU 2015-09 mėn. Move
Week 2015“ – organizavo
sporto ir laisvalaiko centras.
Projekte
dalyvavo
1279
dalyviai iš 50 skirtingų
mokymosi įstaigų, jaunimui
visą savaitę buvo sukurtos
sąlygos sportuoti ir užsiimti
fizine veikla. Įvykdyti 6
sporto renginiai:
1. Masinis šokis (Flash
Move)
2. Mišrus 3x3 tinklinio
turnyras,
3. Mažojo futbolo (6x6)
turnyras,
4. Orientavimosi sporto
varžybos,
5. Krosas,
6. „Aktyvus darželis“ –
judrieji
žaidimai
darželinukams.

 Stiprinti studentų indėlį
gerinant studijų kokybę ir

Studijų
prorektorė

2015m.

Kas savaitę organizuojami
susitikimai su LSU SA ir
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stiprinti grįžtamojo ryšio
teikimo studentams sistemą;

 Tikslinti individualių studijų
tvarką, tobulinti studijų
prieinamumą aktyviai
sportuojantiems, dirbantiems
ir specialiųjų poreikių
studentams
 Plėsti BUL modulių banką

SKPC

2015m.

Studijų
prorektorė

2015m.

 Užtikrinti akademinio
sąžiningumo ir akademinio
integralumo plėtrą
įgyvendinant akademinio
sąžiningumo plėtros planą
 Užtikrinti vidinės studijų
kokybės užtikrinimo
mechanizmo funkcionavimą
remiantis ESG reikalavimais
 Sukurti vieningą studentų
vertinimo sistemą
 Tikslinti Studijų reglamentą
dėl akademinių skolų

SKPC

2015m.

SKPC

2015m.

Studijų
prorektorė
Studijų
prorektorė

2015m.
2015m.

grupių seniūnais. Susitikimų
tikslas - didinti studentų
sąmoningumą, įgilinti studijų
kokybę liečiančius
sprendimus, skatinti
akademinį sąžiningumą.
SKPC vedėja neatsakė

BUL pradėtas vykdyti kelių
išorės dėstytojų dėstomas
modulis „Pilietinė visuomenė,
demokratija ir bendrasis
gėris“. Vedamos derybos dėl
modulio „Olimpinis sportas“
dėstymo.
SKVC turi akademinio
sąžiningumo plėtros planas
Studijų kokybės užtikrinimo
nuostatai parengti ir
patvirtinti 2013-05-02.
Užtikrintas funkcionavimas
Sistema kuriama vyksta
posėdžiai.
Neatsakyta
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 Parengti praktikos
SKPC
reglamentą atnaujintoms
studijų programoms
 Vykdyti Studijavimo
Dekanai
pasiekimų aplanko
(Portfolio) kaupimą studijose
 Įdiegti plagijavimo patikros
Biblioteka
sistemą

2015m.

Parengta tvarka 2015-01-15d.

2015m.

Neatsakyta

2015m.

 Vykdyti studijų modulių
atestaciją
 Dėstytojų, kurių mokslinė
veikla atitinka dėstomo
studijų modulio kryptį,
proc.- 60
 Parengti baigiamųjų darbų
rengimo tvarką atnaujintoms
studijų programoms;
 Aktyvinti SMD, I ir II
pakopų studentų mokslinę
veiklą

Dekanai

2015m.

Įdiegta EPAS 4.0 (eLABA).
Įsisavinama, vykdoma studijų
baigiamųjų darbų patikra.
2015-02.
Studijų modulių atestacija
vykdyta per 2014m. ir per
2015m. Kurie studijų
moduliai atestuojami pateiks
dekanai žodžiu.

SKPC

2015m.

 Įdiegti bendrabučio valdymo
informacinę sistemą;
 Sukurti papildomą funkciją
dėstytojų komandiruočių
prašymams

ITNSC

Dekanai
2015m.

Studentų baigiamųjų darbų,
pagal kuriuos skaityti
pranešimai konferencijose,
proc. – 7;
Studentų baigiamųjų darbų,
pagal kuriuos parengti
moksliniai straipsniai, proc. 5
Bendrabučio valdymo
informacinė sistema nebus
įdiegta, nes bendrabučio
valdymas perduotas viešąjį
konkursą laimėjusiai UAB.
Sukurta dėstytojų el.
komandiruočių sistema.
Esamai informacinei sistemai
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 Konsultuoti dėstytojus
rengiančius nuotolinių
studijų modulius;

ITNSC

2015 m.

 Plėsti belaidžio interneto
dengiamumą.

ITNSC

2015m.

 Aktyvinti SMD veiklą
 Studentų mokslinės
draugijos konferencijų
skaičius - 1
 Atlikti studentams
pristatomų tyrimo
instrumentų taikymo studijų
moduliuose analizę;
Studentų, kurie yra
supažindinami su originalia
tyrimų aparatūra ir
instrumentais, proc. 20

Dekanai

2015m.

Dekanai

2015m.

plėsti ir palaikyti papildomai
nėra skirta lėšų. Per 2015m.
ITNSC skirta 58 tūkst. Eur.
Dėstytojai nuolat
konsultuojami asmeniškai.
2015m. sausio 21d.; spalio 21
d.; spalio 28 d. buvo rengiami
grupiniai seminarai –
mokymai. Nuotoliniu būdu
dėstomų modulių skaičius –
26 (2015-12-04d. info)
Belaidžio interneto
dengiamumas proc. – 61
proc.
SMD vyksta 1/ metus
(kasmet)
2015m. – 20.
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Studentų, kurie gali baigiamųjų
darbų metu atlikti tyrimus su
originalia tyrimų aparatūra ir
instrumentais, proc. 5

Dekanai

2015m.

2015m. - 5

Uždavinys:

2.3 Skatinti globalią sporto, sveikos gyvensenos ir sporto mokslo idėjų sklaidą, plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijų pripažinimo ir
socialinės partnerystės sistemas
Eil.Nr.

8.

Priemonės

Priemonės aprašymas

Atsakingi
asmenys

 Jaunų dėstytojų
KKPC
1 Priemonė:
Per sporto ir
didaktinių kompetencijų
sveikatingumo
kėlimo kursų
idėjų sklaidą
organizavimas;
visuomenei
 Išplėsti siūlomų kursų
užtikrinti
paketą šalies vartotojams
mokymosi visą
ir vykdyti kursus;
gyvenimą
 Efektyvinti informacijos
sąlygų plėtrą
teikimą apie KKPC
vykdomas veiklas;
 Išplėsti siūlomų kursų
paketą užsienio
vartotojams ir vykdyti
kursus (vasaros kursai,
stovyklos);

Įgyvendinimo
data

2015m.

2015-2016 m. rodikliai

 Didaktinių
kompetencijų
kėlimo kursai buvo
organizuoti
2014m.;
2015m. tikių kursų
organizuota nebuvo.

 Kursai
plečiami
pagal
studijų
programas
bei
organizuojami
trobulinimosi kursai
kūno kultūros ir
sporto
veiklos
leidimui
įsigyti.
Akredituojamos

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data
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 Vykdyti ugdomojo
vadovavimo kursus.

2 Priemonė:
Skatinant
sporto studijų
plėtrą,
užtikrinti
savaiminiu ir
neformaliu

 Parengti neformaliu ir
savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų
pripažinimo metodikas
visoms studijų
programoms;

naujos seminarų –
kursų programos.
 KKPC
vedėjas
2015m.
lapkričio
mėn.
KKPC
renginių viešinimo
klausimus su RSV
direktoriumi
Ž.
Slauskiu.
 2015m. vasarą buvo
skelbiami
tarptautiniai kursai
treneriams
ir
tarptautiniai kursai
Indijos
trenerių
grupei. Tačiau dėl
nesusirinkusių
klausytojų grupės ,
kursai
nebuvo
organizuojami.
 Ugdomojo
vadovavimo kursai
buvo
vykdyti
2014m.

KKPC

2015m.

Kvalifikacijos
kėlimo kursų dalyvių
skaičius - 900

 Kompetencijų
pripažinimo metodikos
yra parengta ir patvirtinta
vienai studijų programai,
dar viena metodika yra
parengta,
bet
nepatvirtinta, visos kitos
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būdu įgytų
kompetencijų
pripažinimo
sistemos
funkcionavimą

 Vykdyti neformaliu ir
savaiminiu būdu įgytų
kompetencijų
pripažinimą.

 Tęsti TAU studijas
3 Priemonė:
Skatinant
rudens semestrą;
pasaulinę
 Pradėti vykdyti TAU
sporto ir
studijas Birštono
sveikatinamojo
savivaldybėje.
fizinio
aktyvumo
judėjimą,
sporto mokslo
plėtrą, telkti
Alumnus,
socialinius
partnerius,
plėtoti
absolventų
karjeros
konsultavimo
sistemą

metodikos
dar
dengiamos( metodikas
turi
rengti
studijų
programų
direktoriai,
tačiau procesas vyksta
vangiai)
Nuolat
vykdoma
konsultuojant asmenis, kurie
nori pripažinti neformaliu
būdu įgytas kompetencijas

KKPC

2015m.

Asmenų,
kurie
pasinaudojo kompetencijų
pripažinimo
tvarka,
skaičius 10


2015m. TAU
sulaukė 130 klausytojų;

TAU veikla
pradėta Birštone 2015m.
10 mėn. LSU dėstytojai
TAU veikloje dalyvaus
nuo 2016m. sausio mėn.
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 Vykdyti karjeros
konsultavimą;
 Periodiškai vykdyti
informacijos apie
Mokymosi pasiekimų
aplanko kaupimą sklaidą
studentams;
 Parengti ir viešinti
kiekvienos studijų
programos žymių
absolventų sėkmės
istorijas.
 Karjeros klausimais
konsultuotų studentų
skaičius - 100

KKPC

2015m.

 Karjeros
klausimais
konsultavimas
vyksta
nuolat
(konsultuojami
LSU
studentai)
Neformaliuoju
būdu
buvo konsultuoti 10
asmenų , 2 asmenys
pateikė
prašymus
kompetencijų
įvertinimui.
 2015m. buvo vykdomi
mokymai dėl MPA.
Studentai
dalyvauja
seminaruose,
kuriuose
išklausę
seminaro
medžiagą gauna pažymą,
kurią galima naudoti
kuriant MPA. Pasibaigus
mokymams
studentai
gauna pažymas apie
savanorystę
LSU
renginiuose.
 2015m. buvo rengiami
susitikimai su žymiais
LSU absolventais, kurie
pasidalino savo sėkmės
istorijomis (V.Makūnas;
V.Alekna)

 Organizuoti Alumni
KKPC
klubo susirinkimą;
Aktyvinti Alumni veiklą,
numatyti plėtros planą.

2015 01

 2015-02-26 d. vyko
visuotinis
Alumnų
susirinkimas,
kuriame
išrinktas
prezidentas
V.Alekna ir valdyba.
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 Sukurti socialinių
partnerių forumo
tinklapį, pradėti
apklausas dėl studijų
kokybės;
 Įvykdyti Socialinių
partnerių susitikimą
Lietuvos sporto
universitete.
 Aptarnauti lankytojus
bibliotekoje;
 Užtikrinti knygų
skaitmeninimo funkcijos
vykdymą;
 Parengti mažiausiai
vieną projektą
bibliotekos darbo
efektyvinimui.

2015-03-12d.
vyko
antras Alumnų klubo
valdybos susirinkimas.
Buvo pakviesti aukštųjų
mokyklų
Alumnai
pasidalinti
gerąja
patirtimi.
(žr.
LSU
tinklapį „renginiai“)

KKPC

2015m.

Veikia tinklapis,
atliekamos 2 e- apklausos
per metus dėl studijų
kokybės

Biblioteka

2015m.

Bibliotekoje lankytojai
aptarnaujami nuolat.
Skaityklų fondai atviri
lankytojams.
Dalyvauta LNB
Nacionalinio ir VEPS
centro vykdytoje
„Kultūros paveldo
skaitmeninimas“
Bibliotekos informacijos
sklaida soc. tinkluose.
Sukurta soc. tinklo
Facebook paskyra „LSU
biblioteka“, informacija
nuolat talpinama.
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 Parengti atnaujintus
Leidybos komiteto
veiklos nuostatus .
 Rengti informacijos
paieškos mokymus
bibliotekoje.

Biblioteka

2015m.

Biblioteka

2015m.

 Įsisavinti naują
Publikacijų duomenų
bazės (PDB) ir
Elektroninių tezių ir
disertacijų (ETD)
duomenų bazės
sudarymo technologiją.

Biblioteka

2015m.

Leidybos veikla vykdoma
pagal atnaujintus
dokumentus
Vykdyta LSU
bendruomenės apklausa
„LSU bendruomenės
nuomonė apie bibliotekos
mokymus“ (62 resp.)
Vykdyti mokymai (10
temų;32 mokymai;
pirmakursių įvadiniai
mokymai 410 dalyvių)
Įsisavinama.
Užregistruotų darbų
skaičius: PDB – 215; ETD
- 113

3.IDENTITETO VYSTYMAS

Uždavinys:

3.1 Suformuoti LSU identitetą visuomenėje
Eil.Nr.

Priemonė

Priemonės aprašymas

Atsakingi
asmenys

Įgyvendinimo
data

2015-2016 m. rodikliai

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data
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9.

2 priemonė:
Sukurti LSU
identiteto
sklaidos
priežiūros
sistemą

 Atsižvelgiant į
suformuotą LSU
identitetą, sukurti
efektyvų jo sklaidos
planą, kuris įtrauktų
visus organizacijos
narius;
 Nustatyti atsakomybę
už LSU identiteto /
viešųjų ryšių sklaidą;
 Užtikrinti, kad visos
organizacijos dalyviai
žinotų LSU identitetą ir
gebėtų tinkamai
atstovauti LSU už
universiteto ribų;
 Užtikrinti kryptingą
išorinę komunikaciją
 Per savaitę parengiami ir
išplatinami mažiausiai 2
pranešimai žiniasklaidai
apie LSU studijų, sporto
ir mokslo pasiekimus;
 Išplatinamas mažiausiai
1 kvietimas per savaitę
žiniasklaidos priemonių
atstovams;
 Dalyvauti LSU
organizuojamose

Rinkodaros
skyriaus
direktorius

2015m.

Visi 2015m. LSU renginiai
matomi interneto svetainėje ,
skiltyje „Artimiausi
renginiai“ , bendras renginių
skaičius per 2015m. -290;
Iki 2015-12-01 270 renginių.
Parengtas studijų programų
lietuvių ir anglų kalbomis
viešinimo planas, rengiama
vieninga stiliaus knyga,
leidiniai, LSU viešinimo
kampanija.
Per 2015m. buvo pasirašyta
16 sutarčių su socialiniais
partneriais. LSU internetinėje
svetainėje nuolat viešinami,
skelbiami sporto renginiai,
sporto varžybos, mokslinės
konferencijos, seminarai
studentams, akademinei
bendruomenei.
Organizuojami susitikimai su
žymiais žmonėmis (aktoriaisA. Ramanausku, Savickiu,
D.Kazragyte ,
ambasadoriumi Degučiu,
Sveikatos apsaugos ministre
R. Šalaševičiūte ir kt.) LSU
rektorius veda šeštadienines
pamokėles .Į universitetą
atvyksta lektoriai iš užsienio
skaityti pranešimų
mokslinėse konferencijose.
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veiklose;
 Per mėnesį mažiausiai
2-4 LSU specialistų
komentarai/dalyvavimas
žiniasklaidos
rengiamose laidose ar
straipsniuose;
 Renginių ciklas
„Susitikimai su žinomais
visuomenės atstovais“;
 Dalyvavimas LSU
padalinių
organizuojamuose
renginiuose;

Per 2015m. buvo pasirašyta
16 sutarčių su socialiniais
partneriais. LSU internetinėje
svetainėje nuolat viešinami,
skelbiami sporto renginiai,
sporto varžybos, mokslinės
konferencijos, seminarai
studentams, akademinei
bendruomenei.
Platinami pranešimai
žiniasklaidai apie LSU
mokslo ir studijų pasiekmus,
žiniasklaidos atstovai
kviečiami į LSU
susitikimams su
bendruomene.
RSV skyrius įgyvendina
išskirtinį šalyje televizijos
projektą „Universitetai.tv“
per TV6. Joje pristatoma
LSU veikla, mokslo ir studijų
pasiekimai. Joje pristatytos
kūno kultūros,
kineziterapijos, taikomosios
fizinės veiklos programos.
Akcentuojama sporto mokslo
lyderystė. Nuolat rengiami
fotoreportažai apie studijų
programas, rengiami
straipsniai.
Jau antrus metus Skyrius
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atlieka LSU
pirmojo kurso studentų
apklausa apie LSU
žinomumą, pagal jį
rengiamas ir LSU viešinimo
planas.
Skyrius nuolat atspindi
naujausius mokslo ir studijų
pasiekimus, informuoja
svetainėje ir socialiniuose
tinkluose, dalyvauja, padeda
organizuoti padalinių
renginius, apie juos
informuoja Universiteto
bendruomenę ir visuomenę.

3 priemonė:
Vykdyti
kryptingą
veiklą siekiant
gauti sporto,
reabilitacijos ir
visuomenės
sveikatos, kai
atskiros
mokslo srities,
studijų
krepšelius

 Parengti kryptingą
veiklos strategiją ir
planą;
 Vesti aktyvų dialogą su
švietimo ir mokslo
ministerija dėl studijų
krepšelių paskyrimo

Studijų
Prorektorė
bendradarbiauj
ant sporto
prorektoriui,
kancleriui

2015m.

LSU nuolat vyksta
sportiniai bei rekreaciniai
renginiai, vykdomi
projektai , kuriais
viešinama kryptinga LSU
veikla siekiant gauti
studijų krepšelius. Apie
renginius žr. LSU
tinklapyje (Renginiai)
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Uždavinys:

3.2 Parengti LSU poveikio šaliai ir regionui stebėsenos ir vertinimo mechanizmą, plėtoti socialinių partnerių forumo arba klasterio veiklą
Eil.Nr.
10.

Priemonės

4 priemonė:
Skatinti
socialinius
partnerius
dalyvauti
įvairiuose
LSU
renginiuose

Priemonės aprašymas

 Skelbti
bendradarbiavimo su
socialiniais parteriais
rezultatus

Atsakingi asmenys

Kancleris
bendradarbiaujant
su Rinkodaros
skyriumi

Įgyvendinimo
data

2015m.

2015-2016 m. rodikliai

2015m. aktyviai buvo
plečiamas socialinių
partnerių tinklas. 2015m.
gruodžio mėn. buvo
pasirašytos net 4
bendradarbiavimo sutartys
su soc. parteriais.
2015m. pasirašytos 16
naujų sutarčių su soc.
partneriais. Pvz. 2015-0114 Su bobslėjaus ir
skeletono federacija, 201502-28
Su Lietuvos irklavimo
federacija, Lietuvos
savivaldybių sporto
mokymo įstaigų vadovų
asociacija, Kauno irklavimo
mokykla, Všį Judesio
studija „Strakaliukas“,
Kauno raj. Sporto mokykla
ir t.t. )žr. tinklapyje plačiau)

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data
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Kiekvienais metais
plečiamas soc. parterių
tinklas kas leidžia LSU
tapti matomu ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje,
stiprinti universiteto
identitetą per
sportą,mokslą.
4.EFEKTYVUS VALDYMAS

Uždavinys:

4.1 Užtikrinti darbuotojų motyvaciją ir kompetenciją
Eil.Nr
.
11.

Priemonė

Priemonės aprašymas

 Nustatyti atlyginimo
1
priedus už
priemonė:
Atnaujinti
skatinamąsias veiklas
darbuotojų
(pvz., apsvarstyti
motyvacinę
galimybę skatinti už
ir vertinimo
originalias idėjas ;
sistemą;
 Sudaryti sąlygas
darbuotojų profesiniam
tobulėjimui (pvz.,
kūrybinės atostogos,
mokymai, stažuotės ir
kt.);
 Numatyti socialinio
pripažinimo priemones
– didinti vidinę
motyvaciją (pvz.,

Atsakingi
asmenys

Personalo ir
teisės skyrius
bendradarbiaujan
t su kancleriu ir
rektoriumi

Įgyvendinimo
data

2016-01 mėn.

2015-2016 m. rodikliai

Darbuotojų pasitenkinimas darbu,
pagal apklausos duomenis, balai - 3,5;
*pradinis rodiklis yra skaičiuojamas
pagal 2013m. atliktos apklausos
rezultatus

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data
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2 priemonė :
Įdiegti
darbuotojų
kompetencij
ų tobulinimo
sistemą;

geriausio dėstytojo,
geriausio darbuotojo,
geriausio mokslininko
diplomas, originaliausia
paskaita ir pan.);
 Sukurti pasiekimais
paremtą mokslininkų
motyvacinę sistemą
(papildė Personalo ir
teisės sk.)
 Identifikuoti kiekvienai
pareigybei reikalingas
pagrindines
kompetencijas (pvz.,
mokėjimas mokytis..)

3 priemonė:  Organizuoti darbuotojų
Skatinti
susirinkimus;
bendradarbia  Skatinti komandos
vimą
ir
formavimo veiklas;
bendruomeni
(pvz., picos diena,
škumą;
mankštos diena, idėjos
diena ir kt.)

Personalo ir
teisės skyrius
bendradarbiaujan
t su kancleriu ir
rektoriumi

2016-01mėn.

Kancleris
bendradarbiaujan
t su dekanais

2016-01mėn.

Kompetencijos identifikuotos nuo
2012 metų.
Darbuotojų pasitenkinimas darbu,
pagal apklausos duomenis, balai - 3,5;
*pradinis rodiklis yra skaičiuojamas
pagal 2013m. atliktos apklausos
rezultatus
Darbuotojų susirinkimus žr.
internetiniame tinklapyje
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Uždavinys:

4.2 Gerinti valdymo kokybę
Eil.N
r.
12.

Priemonės

Priemonės aprašymas

 Identifikuoti sąnaudų ir
finansinės
naudos
centrus;
 Identifikuoti
už
finansinės
naudos
centrus
atsakingus
asmenis;
 Įvesti
motyvacijos
sistemą, susietą su
finansinės
naudos
centrų
finansiniais
rezultatais;
 Užtikrinti centralizuotą
finansinės
naudos
centrų priežiūrą
4 priemonė:  Atnaujinti vadovų
3 priemonė:
Atlikti
finansų
srities
decentralizac
iją

Užtikrinti
vadovų
vadybines
kompetencij
as
5 priemonė:
Optimizuoti
kokybės

kompetencijos
tobulinimo tvarką,
orientuojantis į
vadybinių gebėjimų
tobulinimą

 Kokybės vadybos
sistemos vadovo
tobulinimas (apimties

Atsakingi
asmenys

Įgyvendinimo
data

2015-2016 m. rodikliai

Vyr.
ekonomistas
bendradarbiaujan
t su rektoriumi ir
Personalo ir
teisės skyriumi

2014 12

Personalo ir
teisės skyrius
bendradarbiaujan
t su kancleriu

Pagal poreikį
bet ne rečiau
kartą per metus

Valdymo kokybės vertinimas (darbuotojų
apklausų duomenys), proc. -+5

Iki 2014 10

Parengtas Kokybės vadovo projektas.

Kokybės
valdymo ir

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data

Identifikuoti sąnaudų ir finansinės naudos
centrus netikslinga

*pradinis rodiklis yra skaičiuojamas
pagal 2013m. atliktos apklausos
rezultatus

Parengta Kokybės audito metodologija.
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vadybos
sistemą

sumažinimas);
 Kokybės vadybos
sistemos vadovo
procedūros aprašų
atnaujinimas;
 Kokybės vadybos
sistemos santraukų
suinteresuotoms šalims
(studentams,
dėstytojams,
administracijos
personalui ir t.t.)
parengimas;
 Nuolatos stebėti ir
vertinti tobulinimo
veiksmų plano
įgyvendinimo eigą;
 Kokybės vadybos
geriausios patirties
pritaikymas ir
tobulinimas visuose
LSU padaliniuose : a)
valdymas pagal
rezultatus ir grįžtamąją
informaciją (savalaikis
kontroliavimas ir
greitas klaidų
taisymas); b)
ugdomasis
vadovavimas; c)
sprendimo priėmimo
demokratizavimas
(socialinių partnerių
įtraukimas); d)
strateginis valdymas :

akreditacijos
skyrius

Iki 2015 02
Iki 2015 02
Nuo 2014 09
iki 2015 08

Rektorius
bendradarbiaujan
t su
Kokybės
valdymo ir
akreditacijos
skyriumi ir
Strateginio
valdymo
skyriumi

Kancleris
bendradarbiaujan

Kartu su Kokybės taryba atliktas kokybės
auditas, kurio rezultatų pagrindu bus
atnaujinami procedūrų aprašai.
Atliktas ugdomojo vadovavimo (angl.
coaching) tyrimas.
Suformuoti ugdomojo vadovavimo
sistemos pagrindai (mokymai, el. formato
pildymo forma ir kt.).
Kokybės vadybos sistemos ir ugdomojo
vadovavimo gerosios patirties perėmimas
ir pritaikymas.
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ieškant/vizijos
siekiant/pritaikant; e)
kokybės kaštų
optimizavimas; f)
„greitos pergalės“
paskatinimas už
išskirtinę kokybę.
 Sukurti mokslo, sporto
ir Akademinės kokybės
fondus
 Rengiamos ir teikiamos
paraiškos kvalifikacijos
kėlimo, stažuočių ir kitų
projektų finansavimui
gauti
 Rengiamos ir teikiamos
paraiškos finansavimui
gauti
 Laimėtos paraiškos
finansavimui gauti
 Rengiamos ir teikiamos
paraiškos
infrastruktūros projektų
finansavimui gauti

t su prorektoriais

Studijų
prorektorė
bendradarbiaujan
t su Projektų
skyriumi
Projektų skyrius
bendradarbiaujan
t su LSU
bendruomene
Projektų skyrius
bendradarbiaujan
t su LSU
bendruomene
Sporto ir
infrastruktūros
prorektorius
bendradarbiaujan
t su Projektų
skyriumi

2015m.

Kvalifikacijos kėlimo, stažuočių ir kitų
projektų kiekis - 25

2015m.

Pateiktų paraiškų projektinei veiklai
vykdyti kiekis - 86

2015m.

2015m.

Laimėtų paraiškų projektinei veiklai
vykdyti kiekis - 22
Infrastruktūros projektų kiekis 6 vnt.
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Uždavinys:

4.3 Plėtoti el. paslaugas
Eil.Nr
.

13.

Priemonės

Priemonės aprašymas

2
priemonė:
Išplėsti
elektronine
s paslaugas
studentams

 Bus atlikta
bendruomenės el.
paslaugų pakankamumo
apklausa

Atsakingi
asmenys

IT ir nuotolinių
studijų centras

4.4 Parengti strategijos įgyvendinimo ir vertinimo mechanizmą
Eil.Nr
.
14.

Priemonės

Priemonės aprašymas

1priemonė:
Parengti
strategijos
stebėsenos
sistemą;

 Sukurti strategijos
įgyvendinimo planą;
 Nuolatos vertinti
strategijos įgyvendinimo
eigą

Atsakingi
asmenys
Strateginio
valdymo
skyrius,
Kokybės
valdymo ir
akreditacijos
centras

Įgyvendinimo
data

2015m.

Įgyvendinimo
data
2014 12

2015-2016 m. rodikliai
Universiteto bendruomenės el. paslaugų
pakankamumo vertinimas (apklausos
duomenys) ( > 80 ) proc. patenkinti el.
paslaugų pakankamumu

2015-2016 m. rodikliai
Parengtas strategijos įgyvendinimo
stebėsenos ir vertinimo planas

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data

Pasiekto rodiklio
įvykdymo data
2014-12
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2priemonė:
Parengti
strategijos
vertinimo
sistemą;

 Sukurti strategijos
įgyvendinimo vertinimo
sistemą

Strateginio
valdymo
skyrius,
Kokybės
valdymo ir
akreditacijos
centras

2014 12

Parengtas strategijos įgyvendinimo
stebėsenos ir vertinimo planas

2014-12
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