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2016m. IVPS DARBŲ PLANAS       

1.TARPTAUTINIS MOKSLO LYDERIS 

 

Eil.

Nr. 

 

Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai 

 

Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

 

 

Įgyvendinimo 

data 

 

 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 

 

Pasiekto 

rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 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 

Prioritetinių mokslo krypčių 

infrastruktūrai skiriama lėšų, (87 

tūkst. 

Eur) 

Bus peržiūrėtos strateginės 

mokslo kryptys ir iš naujo bus 

patvirtintos strateginėse kryptyse 

dirbančių mokslininkų grupės 

Mokslo 

prorektorius 

 

 

 

2015m.  

Senato posėdyje patvirtintos 

naujos strateginės mokslo 

kryptys 

2015-06-22 protokolo 

Nr.7(protokolas R diske)  

 

 

2015m. veikla 

baigta 

 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 

Įsteigtas mokslo fondas - 1; 

Numatytas skatinimas už 

sėkmingai parengtus mokslo 

projektus – 1 

Parengta ir patvirtinta kūrybinių 

atostogų tvarka – 1; 

 

Mokslo 

prorektorius 

(bendradarbiauja

nt su studijų 

prorektore bei 

Personalo ir 

teisės skyriumi) 

 

 

 

 

2015m. 

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. 

Kūrybinių atostogų tvarka 

yra patvirtinta 

 

 

 

2015m. veikla 

baigta 
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Kolektyvinėje sutartyje  

(Personalo sk. vedėja I.  

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  

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; 

 Motyvuoti ir sudaryti sąlygas 

mokslinės produkcijos 

pardavimams; 

 

Įdarbintas  asmuo atsakingas 

pardavimus  – 1; 

Atliktas sporto rinkos tyrimas – 1; 

Sporto mokslo mugės 

suorganizavimas – 1. 

 

Mokslo 

prorektorius  

 

 

 

2015m. 

 

Įdarbintas 1asmuo (2014-

09-03d.) 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 

 

 

    

 

 

2015m. veikla 

baigta 
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 4 priemonė: 

Intensyvinti eksperimentinę 

plėtrą sporto, fizinio ugdymo, 

reabilitacijos (kineziterapijos) ir 

sveikatinimo srityse 

 

 Intensyvinti eksperimentinę 

plėtrą sporto srityje 

Mokslo 

prorektorius    

 

 

2016m.(nuola

t) 

Eksperimentinė plėtra 

intensyvinama dalyvaujant 

MTEP projektuose (apie 

vykdomus projektus žr. 

internetiniame psl. 

„Mokslas“, „Mokslo 

projektai ir eksperimentinė 

plėtra“. 2016 m. buvo 

pasirašytos 5 sutartys MTEP 

(AB Biolight, Kauno 

plaukimo mokykla, LSU 

Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija, Kauno raj. 

Savivaldybės biudžetine 

įstaiga Visuomenės 

sveikatos centru). Bendra 

sutarčių suma sudaro 23.850 

Eur.    

 

Vykdoma 

nuolat 

 

 

Eil.

Nr. 

Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 

data 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Uždavinys:  

1.2 Didinti mokslinių tyrimų 

kokybę  

1 Priemonė: sukurti partnerių 

 Sutarčių, įgyvendinamų 

mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 

srityje (MTEP), skaičius 

Mokslo 

prorektorius 

 

Pasibaigus 

2016m. 

 

2016 metais vykdomi 12 

tarptautiniai ir nacionaliniai 

projektai (4 tarptautiniai, 8  

 

 

Kasmet, 

pasibaigus 
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tinklą moksliniams tyrimams 

atlikti 

 Plėsti tarptautinį 

bendradarbiavimą atliekant 

tyrimus ar /ir rengiant 

projektus, pasinaudoti 

tarptautinių tinklų ir 

asociacijų teikiamomis 

paslaugomis; 

 Kiekvienoje prioritetinėje 

mokslo kryptyje įgyvendinti 

bent vieną projektą su 

partneriu (klasteriu); 

 

– 10; 

 Mokslininkų turinčių 3 ir 

daugiau straipsnius su 

aukštu citavimo rodikliu 

(>2) %  , vnt. – 19; 

 Aukštos kokybės 

straipsnių su aukštu 

citavimo indeksu (>2) 

dalis, vnt- 13 

 Bendras straipsnių 

skaičius, vnt. – 180 

 ISI straipsnių skaičius, 

vnt.- 50 

 Mokslinės produkcijos 

kiekis vienam 

mokslininkui ISI Web of 

Science duomenų bazėse 

– 0,55 

 Mokslo ir EP projektų 

rengimo efektyvinimas 

(klasteriai, fondai): 

tarptautinių  ir 

nacionalinių  mokslo 

projektų skaičius – 9; 

 Originali mokslinių 

tyrimų įranga, vnt, -50 

 

nacionaliniai). 

Mokslininkų, turinčių 3 ir 

daugiau straipsnius su 

aukštu citavimo indeksu  

(>2),% .- 19  (2016 m.) 

Aukštos kokybės straipsnių 

su citavimo indeksu (>2 

dalis ) - 23; (2016 m.) 

Bendras straipsnių skai2ius 

– 174 (2016 m.); 

Mokslinės produkcijos 

kiekis vienam mokslininkui 

ISI Web of Sciense 

duomenų bazėse – 0,73 

(2016 m.); 

ISI straipsnių kiekis – 73 

(2016 m.); 

 

2016m. pateiktos 26 

projektinės paraiškos 

finansavimui gauti, gautas 

finansavimas -7 . 

 

Originalios mokslinės 

įrangos 2016 m. 13 vnt. už 

87 964,37 Eur   

 

 

 

 

kalendoriniams 

metams 

 2 Priemonė: sudaryti sąlygas 

mokslo talentams pritraukti ir 

Baltosios knygos 

parengimas: „LSU mokslas 

 

Mokslo 

 

 

2016m. 02 mėn. parengta 

baltoji knyga „LSU mokslas 
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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 

įvaizdį pasirinktose mokslo 

srityse; 

 Sudaryti sąlygas mokslo 

talentų tobulinimuisi - 

tarptautiniams mainams, 

stažuotėms, komandiruotėms 

bei mokymams; 

 Pamažu pasiekti europinį 

mokslo infrastruktūros lygį 

prioritetinėse srityse; 

 

Lietuvos žmonėms“ ir 

pristatymas internete – 1; 

Suorganizuota tarptautinė 

konferencija – 1; 

Suorganizuota respublikinė  

konferencija – 1; 

Suorganizuota SMD 

konferencija – 1; 

Suorganizuoti moksliniai 

seminarai – 20. 

 

prorektorius 2016m. Lietuvos žmonėms“ ir 

patalpinta LSU tinklapyje  

 

2016m. 01 mėn. vyko 1 

mokslinė konferencija; 8-

moksliniai seminarai 

2016-02 mėn. vyko: 

2016m. 02 mėn. vyko 4 

moksliniai seminarai; 1 

mokslinių seminarų ciklas;1 

sporto mugė (02.26-28d.) 

2016m. 03 mėn. vyko 1 

mokslinė konferencija; 4 

moksliniai seminarai; 2 

seminarų ciklai. 

2016m. 04 mėn. vyko 2 

moksliniai seminarai ,1 

seminaras, 1 Baltijos šalių 

sporto mokslo konferencija 

2016m. 05 mėn. vyko I 

mokslinė konferencija; 1 

mokslinis –praktinis 

seminaras;1 teorinis – 

praktinis seminaras. 

2016m. suorganizuoti 33 

moksliniai seminarai ; 1 

SMD konferencija 

(vykdoma kas met 1 kartą 

per metus); 1 tarptautinė 

konferencija; 4 

respublikinės 

konferencijos 

Vykdoma, 

rezultatai 

suvedami 

kalendorinių 

metų pabaigoje 
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2. KOKYBIŠKOS IR PATRAUKLIOS STUDIJOS  

 

Eil.

Nr. 

Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai 
 

Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

 

 

Įgyvendinimo 

data 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 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; 

 

2 Priemonė: Skatinti 

"Tarptautiškumą namuose", 

stiprinti akademinės 

bendruomenės tarptautines 

kompetencijas, įgyvendinti 

 

 Studentų, priimtų į 

tarptautines ir anglų k. 

vykdomas studijų 

programas, skaičius – 25; 

 Pagal tarptautines 

programas (MVG, 

Erasmus+, Norplus, kt.) 

išvykusių dėstytojų proc. 

– 29; 

 Tarptautinių 

vasaros/žiemos stovyklų 

(kursų) skaičius -3; 

 Atvykstančių užsienio 

dėstytojų skaičius 

(MVG, Erasmus+, 

 

 

SKPC, 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentų, priimtų į 

tarptautines ir anglų k. 

vykdomas studijų programas, 

skaičius – 25 (pirmosios 

pakopos studijas – 15, 

antrosios pakopos studijas – 

10) 

 

Pagal akademinių mainų 

programas išvykusių 2015-

2016 m. m. pavasario 

studentų studijoms ir 

praktikai  proc. – 1,7; 

Pagal akademinių mainų 

programas atvykusių 2015-
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kalbų mokymo politiką; 

 

3 Priemonė: rengti tarptautines 

jungtines ir laipsnio 

nesuteikiančias studijų 

programas, studijų programas 

užsienio kalbomis, tarptautinius 

kvalifikacijos kėlimo ir kt. 

renginius 

 

 

 

 

 

 

Nordplus, LMT, kt.) – 

15; 

 Pagal akademinių mainų 

programas išvykusių 

studentų studijoms ir 

praktikai  proc. -3,0; 

 Pagal akademinių mainų 

programas atvykusių 

studentų studijoms ir 

praktikai skaičius -32; 

 Jungtinių ir kitų studijų 

programų vykdymas 

užsienio kalba – 6; 

 Dėstytojų, kurių anglų k. 

lygmuo atitinka B2 lygį, 

skaičius -50; 

 Išvykusių į užsienio 

universitetus skaityti 

paskaitų, vesti 

kvalifikacijos kursus, 

teikti konsultacijas (ne 

pagal tarptautines 

programas MVG, 

Erasmus+, Nordplus, kt.) 

dėstytojų skaičius – 7; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m.m. pavasario 

semestre ir 2016-2017 m. 

rudens semestre studentų 

studijoms ir praktikai skaičius 

-52; 

2016 m. Užsienio kalba yra 

vykdoma 7 bakalauro-

magistro programos (žr. 

internet. psl.) ir 1 

doktorantūros studijų 

programa. Iš jų viena – 

magistro jungtinė programa ir 

viena doktorantūros 

programa. 

 

 

 

 Pagal tarptautines programas 

išvykusių dėstytojų skaičius s 

-29; 

Iki 2016-III ketv. Parengti 

trys intensyvūs kursai anglų 

kalba tarptautiniams 

studentams. Juos numatoma 

pradėti vykdyti 2016-11 mėn.  

 

Atvykusių užsienio studentų 

– 17; 

 

Pagal akademinių mainų 

programas išvykusių studentų 

studijoms ir praktikai – 55; 
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Pagal akademinių mainų 

programas atvykusių studentų 

studijoms ir praktikai – 44; 

 

2016m. Užsienio kalba yra 

vykdoma 8 bakalauro-

magistro programos (žr. 

internet. psl.) ir 2 

doktorantūros studijų 

programos. Iš jų viena – 

magistro jungtinė programa ir 

viena doktorantūros 

programa. 

 

Dėstytojų kalbos B2 lygis yra 

pasiektas – 50. 

 

Išvykusių į užsienio 

universitetus dėstytojų 

skaityti paskaitų – 1. 
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Uždavinys:  

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

Eil.

Nr. 

Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

 
Siekiami 2016 m. rodikliai 

Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinim

o data 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 
Pastabos 

7.  

1 Priemonė: 

įgyvendinant 

visapusiškos asmens 

raidos (Mens Sano ir 

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 

 Valstybės finansuojamų 

studentų skaičius -200 ; 

 Abiturientų, kurių balų 

vidurkis sudaro 50 proc. 

maksimalaus balo, skaičius, 

% - 95 ; 

 Studentų, kuriems , skirtos 

vardinės stipendijos, skaičius 

– 20; 

 Studentų, gerai ir labai gerai 

vertinančių studijų kokybę, 

skaičius % - 90; 

 Dėstytojų, kurių mokslinė 

veikla atitinka dėstomo 

modulio kryptį, skaičius % - 

80; 

 Studentų baigiamųjų darbų, 

pagal kuriuos skaityti 

pranešimai konferencijose, 

skaičius % -9; 

 Studentų baigiamųjų darbų, 

pagal kuriuos parengti 

moksliniai straipsniai, 

skaičius % -7; 

 

SKPC 

2016m.  Valstybės finansuojamų 

studentų skaičius – pirmosios 

pakopos – 88, antrosios 

pakopos - 54 ; 

Abiturientų, kurių balų 

vidurkis sudaro 50 proc. 

maksimalaus balo, skaičius, 

% - 40; 

Studentų, kuriems , skirtos 

vardinės stipendijos, skaičius 

– 6; 

Studentų, gerai ir labai gerai 

vertinančių studijų kokybę, 

skaičius % - 25; 

Dėstytojų, kurių mokslinė 

veikla atitinka dėstomo 

modulio kryptį, skaičius % - 

80; 

Nuotoliniu būdu dėstomų 

modulių skaičius – 40 ; 

Studentų mokslinės draugijos 

konferencijų skaičius – 2; 

Studentų, kurie yra 

supažindinami su originalia 
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skaitmeninių studijų 

plėtrą, paramos sistemas 

tarptautiniams, sportui 

talentingiems, 

dirbantiems, specialiųjų 

poreikių turintiems 

studentams 

 

 

 Nuotoliniu būdu dėstomų 

modulių skaičius – 40 ; 

 Studentų mokslinės 

draugijos konferencijų 

skaičius – 2; 

 Studentų, kurie yra 

supažindinami su originalia 

tyrimų aparatūra ir 

instrumentais, skaičius % - 

30; 

 Studentų, kurie gali 

baigiamųjų darbų metu 

atlikti tyrimus su originalia 

tyrimų  aparatūra ir 

instrumentais, skaičius, % - 

7 ; 

 Parengtų naujų ir originalių 

paskaitų, pagrįstų savo ir 

kitų tyrėjų duomenimis, 

skaičius – 2,1 ; 

 Studijų medžiagos 

pateikimas Moodle duomenų 

bazėje (% nuo bendro 

modulių skaičiaus) – 100; 

 

tyrimų aparatūra ir 

instrumentais, skaičius % - 

30; 

Studentų, kurie gali 

baigiamųjų darbų metu atlikti 

tyrimus su originalia tyrimų  

aparatūra ir instrumentais, 

skaičius, % - 7 ; 

Parengtų naujų ir originalių 

paskaitų, pagrįstų savo ir kitų 

tyrėjų duomenimis, skaičius – 

2,1 ; 

Studijų medžiagos pateikimas 

Moodle duomenų bazėje (% 

nuo bendro modulių 

skaičiaus) – 100; 

 

 

 

Uždavinys:  
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2.3 Skatinti globalią sporto, sveikos gyvensenos ir sporto mokslo idėjų sklaidą, plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijų pripažinimo ir 

socialinės partnerystės sistemas 

 

Eil.Nr. Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 

data 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 

8. 1 Priemonė: Per 

sporto ir 

sveikatingumo idėjų 

sklaidą visuomenei 

užtikrinti mokymosi 

visą gyvenimą sąlygų 

plėtrą; 

2 Priemonė: skatinti 

sporto studijų plėtrą, 

užtikrinti savaiminiu ir 

neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų 

pripažinimo sistemos 

funkcionavimą ; 

 

3 Priemonė:  

Skatinant pasaulinę  

sporto ir 

sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo judėjimą, 

sporto mokslo plėtrą, 

telkti Alumnus, 

socialinius partnerius, 

 Asmenų, registruotų 

karjeros stebėsenos 

duomenų bazėje, skaičius 

– 2300; 

 Kvalifikacijos kėlimo 

kursų skaičius – 1100; 

 Asmenų, kurie 

pasinaudojo 

kompetencijų 

pripažinimo tvarka, 

skaičius – 20; 

 Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojų 

skaičius – 150; 

 Karjeros klausimais 

konsultuotų studentų 

skaičius – 150; 

 Alumnų klubo narių 

skaičius – 1000; 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016m. 

vykdoma 

nuolat  

 Iki 2016 m. III ketv. 

karjeros stebėsenoje 

dalyvauti užregistruota 

1630 absolventų (2012 m. – 

306, 2013 m. – 440, 2014 

m. – 320, 2015 m. 303, 

2016 m. – 261). 

 Kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 2016 m. III 

ketv.  dalyvavo 1436 

asmenys. 

 2016 m. rugsėjo mėn. 2 

asmenys konsultuoti  dėl 

neformaliuoju  būdų įgytų 

kompetencijų pripažinimo 

procedūros. 

 2016-2017 m.m.  Trečiojo 

amžiaus universiteto 

klausytojų skaičius – 123. 

 Liepos-rugsėjo mėn. 

Karjeros konsultavimas 

nevyko, nes studentai 

nesikreipė. Tačiau KKPC 
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plėtoti absolventų 

karjeros konsultavimo 

sistemą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliotekoje  

 aptarnaujamų lankytojų 

skaičius – 36000; 

 Bibliotekoje surengtų 

informacijos paieškos 

mokymų skaičius – 18. 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos 

vedėja 

 

 

 

 

internetiniame puslapyje 

nuolat skelbiami darbo 

pasiūlymai, informacija 

apie konkrečių specialistų 

poreikį siunčiama 

studentams ir absolventams 

el. paštu.  

 

 Mentorystės programoje 

užsiregistravę 16 mentorių, 

į kuriuos studentai gali 

kreiptis karjeros klausimais.  

 

 Pagal poreikį 

bendradarbiaujama su 

asociacija LSU alumnų 

klubas. 

 

2016 m. Bibliotekoje 

aptarnaujamų lankytojų 

skaičius  - 33 315   per 2016 

m. 

2016 m. Bibliotekoje 

surengtų informacijos 

paieškos mokymų skaičius – 

60 teminių mokymų ir 27 

įvadiniai mokymai 

pirmakursiams. 
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3.IDENTITETO VYSTYMAS  

Uždavinys:  

3.1 Suformuoti LSU identitetą visuomenėje 

 
 

Eil.Nr

. 

Uždavinys/ 

Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 

 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 

asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 

data 

PASIEKTI RODIKLIAI 

(trumpas aprašymas, įrašai) 

 

 

Pastabo

s 

 

9. 
2 priemonė: 

Sukurti LSU identiteto 

sklaidos priežiūros 

sistemą; 

4 priemonė: 

Vykdyti kryptingą 

išorinį komunikavimą 

per  sportą, fizinį 

ugdymą, reabilitaciją 

(kineziterapiją) ir 

 Universiteto vykdomos 

veiklos paminėjimas 

žiniasklaidos priemonėse, 

vnt. – 440; 

 Universiteto organizuotų 

visuomeninių renginių 

skaičius – 58; 

 

Ryšių su 

visuomene 

skyrius 

2016m.   

Universiteto organizuotų 

visuomeninių renginių 

skaičius – 385 per 2016 m. 

Universiteto vykdomos 

veiklos paminėjimas 

žiniasklaidos priemonėse, 

vnt. – 682; 

 

2016 m. LSU Ryšių su 

 



14 
 

sveikatinimą visuomene skyrius (RSV) 

daugiausia dėmesio skyrė 

kryptingai komunikacijai bei 

Universiteto pristatymui 

visuomenei, LSU išorės ir 

vidaus įvaizdžio stiprinimui. 

Ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas LSU kaip 

sporto mokslo lyderio ir 

specializuoto Universiteto 

pristatymui, jo žinomumui 

didinti visuomenėje, LSU 

informacijos sklaidai 

socialiniuose tinkluose ir 

žiniasklaidoje. 

 

Studijų programų 

viešinimas. 

Siekdamas gerinti LSU 

studijų programų pristatymą 

2016 m. RSV skyrius parengė 

studijų programų viešinimo 

planus lietuvių ir anglų 

kalbomis. Juose nurodytos 

viešinimo kryptys, kanalai ir 

siekiamybė.  

2016 m. RSV skyrius 

parengė LSU bakalauro 

studijų programų informacinį 

bukletą Lietuvos 

moksleiviams. Šis leidinys 

buvo platinamas per studijų 
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muges Kaune ir Vilniuje, 

vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų rengiamas karjeros 

dienas, įvairius sporto bei 

socialinius renginius, 

dalijamas į ekskursijas LSU 

atvykstantiems moksleiviams. 

Bukletas buvo išsiųstas ir 

Lietuvos vidurinių mokyklų, 

gimnazijų, jaunimo užimtumo 

centrų karjeros planavimo 

specialistams. Per metus 

išdalyta 11 000 leidinių.  

Talkinant LSU 

doktorantui Artūrui Sujetai ir 

dėstytojai dr. Simonai 

Pajaujienei RSV skyrius 

parengė ir išleido skirtukus-

patarimus moksleiviams apie 

sveiką mitybą ir fizinį 

aktyvumą. 

Kartu su Tarptautinių 

ryšių skyriumi parengėme 

informacinį bukletą ir 

skirtukus, pristatančius LSU 

studijų programas anglų 

kalba. 

Dalyvavimas studijų 

mugėse ir parodose. 2016 m. 

RSV skyriaus atstovai 

dalyvavo „Aukštųjų mokyklų 

mugėje“ Kaune bei 
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tarptautinėje žinių ir 

išsilavinimo parodoje 

„Studijos 2016“ Vilniuje. 

Šiuose renginiuose Skyriaus 

atstovai, studijų programų 

direktoriai ir studentai pristatė 

LSU studijų programas, 

platino informacinį leidinį 

apie studijas Universitete, 

konsultavo moksleivius 

priėmimo į LSU ir kitais 

klausimais. Parodoje 

„Studijos 2016“ LSU Sporto 

mokslo ir inovacijų instituto 

mokslininkai, studentai ir 

doktorantai pristatė 

lankytojams momentinius 

tyrimais, siūlė išbandyti 

fizinių ypatybių nustatymo, 

kognityvinius ir kitus testus. 

LSU pristatymas 

mokyklose. Skyrius rengė 

asmenines ekskursijas-atvirų 

durų dienas moksleiviams, 

besidomintiems studijomis 

LSU. Per šias ekskursijas 

moksleivis, jų grupė arba visa 

klasė jiems patogiu metu 

buvo supažindinami su LSU, 

juos dominančia studijų 

programa, bendraudavo su 

dėstytojais, studijų programų 
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direktoriais, studentais ir kt. 

Asmeninės ekskursijos nuolat 

viešinamos interneto 

svetainėje www.lsu.lt, 

socialiniame tinkle 

„Facebook“, per studijų 

muges Kaune ir Vilniuje, 

vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų karjeros dienas, 

įvairius sporto ir socialinius 

renginius. 2016 m. LSU buvo 

surengtos 25 asmeninės 

ekskursijos. 

Skyriaus atstovai, kartu 

su studentais ir dėstytojais, 

mokslo metais vyko į 

Lietuvos mokyklas, dalyvavo 

kasmetėse karjeros dienose ir 

mugėse Kaune, Kretingoje, 

Marijampolėje, Šakiuose, 

Panevėžyje, Trakuose, 

Šilutėje ir kt. Per šias išvykas 

LSU atstovai supažindino 

moksleivius su Universitetu, 

pristatė studijų programas, 

konsultavo priėmimo ir kitais 

rūpimais klausimais. 2016 m. 

iš viso sulaukta Universitete 

arba aplankyta 35 Lietuvos 

mokyklos. 

Moksleivių diena LSU. 

2016 m. balandžio 8 d. 

http://www.lsu.lt/
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Skyrius surengė „Moksleivių 

dieną su LSU“. Į šį renginį iš 

Šiaulių, Pasvalio, Marijampolės, 

Vilkaviškio, Jurbarko, 

Ukmergės, Anykščių, Vilniaus, 

Kauno miesto ir rajono vidurinių 

mokyklų bei gimnazijų atvykę 

moksleiviai domėjosi jaunųjų 

LSU mokslininkų pristatomais 

tyrimais, 2016 m. bendrojo 

priėmimo aktualijomis, išsamiau 

susipažino su studijų 

programomis. Priėmimo į LSU 

klausimais renginio dalyvius 

konsultavo Studijų kokybės 

priežiūros centro atstovai, 

dalinių studijų ir praktikos 

galimybes pristatė 

Tarptautinių ryšių skyriaus 

atstovai. Moksleiviai turėjo 

progą klausyti įdomių 

paskaitų „Pabūk studentu“ 

apie sportą, fizinį aktyvumą, 

sveiką gyvenseną, turizmą ir 

reabilitaciją, įsitraukti į 

praktines krepšinio, plaukimo, 

gimnastikos ir šokio pratybas 

„Sportuok su LSU“. 

Norintiesiems pasižvalgyti po 

Universitetą buvo surengta 

ekskursija. 

Interneto projektai, 

konkursai socialiniuose 

tinkluose. 2016 m. ypatingas 
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dėmesys buvo skiriamas LSU 

studijų programų pristatymui 

ir bendram Universiteto 

matomumui didinti 

internetinėje erdvėje. LSU ir 

jo siūlomos studijų 

programos buvo pristatytos 

dviejuose populiariausiuose 

Lietuvos internetiniuose 

žiniasklaidos portaluose 

„15min“ ir „Delfi.lt“. 

„15min.lt“ portalo skiltyje 

„Švietimas“ specialiai 

sukurtoje rubrikoje „Metas 

rinktis studijas“ ir „Delfi.lt“ 

projekto „Studijos 2016“ 

rubrikoje „Universitetai 

praneša“ LSU pristatė 

siūlomas studijų programas. 

Iš viso portaluose buvo 

paviešinta 12 straipsnių ir 

patalpinti du reklaminiai 

skydeliai su aktyvia nuorodą į 

LSU interneto svetainę. 

Norėdami didinti 

bendrą LSU žinomumą tarp 

moksleivių, socialinio tinklo 

Facebook paskyroje „LSU 

moksleiviams“ buvo rengiami 

konkursai, kurių metu 

moksleiviai ir studentai 

dalijosi LSU vykdomos 
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reklaminės kampanijos 

skaidre „Siek savo pergalių 

kartu su LSU“.  

LSU studijų programų 

viešinimas anglų kalba 

(mokami ir nemokami 

portalai). LSU buvo 

pristatomas užsienio 

studentams mokamuose ir 

nemokamuose portaluose 

anglų kalba. Mokami portalai, 

kuriuose buvo viešinamos 

LSU studijų programos anglų 

kalba visus metus: 

www.studyportals.eu 

(portalas turi 2 atšakus: 

www.masterportal.eu ir 

www.bachelorsportal.eu) bei 

www.masterstudies.com. 

Nemokami portalai, kuriuose 

buvo viešinamos LSU studijų 

programos anglų kalba visus 

metus: 

www.studyinlithuania.lt 

(LSU studijų programos yra 

viešinamos trimis kalbomis: 

lietuvių, anglų ir rusų), 

www.university-directory.eu. 

Taip pat buvo sukurtas naujas 

LSU profilis portale 

www.studyadvisory.org. 
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LSU įvaizdžio 

gerinimas. 

Jau ketverius metus iš 

eilės LSU rengė pirmakursių 

apklausą, kurios metu buvo 

siekiama išsiaiškinti, kas 

studentus skatino rinktis 

studijas LSU, kokie 

komunikacijos kanalai yra 

patys efektyviausi siekiant 

supažindinti moksleivius su 

LSU siūlomomis studijų 

programomis ir infrastruktūra 

bei kokios studijų programos 

yra populiariausios. 

Po apklausos taip pat 

buvo išsiaiškinta, ar 

pirmakursius tenkina / 

netenkina studijos LSU. 

Apklausoje I kurso studentai 

teikė rekomendacijas, kaip 

Universitetas galėtų gerinti 

savo įvaizdį, išvardijo 

efektyviausius komunikacijos 

kanalus, kurių pagalba būtų 

pasiekta kuo daugiau 

potencialių studentų, ir kaip 

reikėtų gerinti bendrą LSU 

studijų kokybę. 

2016  m. apklausoje 

raštu dalyvavo 200 pirmo 

kurso studentų.  
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Norėdamas papildyti I 

kurso studentų apklausos 

raštu duomenis, 2016 metais 

RSV skyrius pirmakursius 

pakvietė į „focus grupę“. Joje 

dalyvavę I kurso studentai 

aktyviai reiškė savo nuomonę 

apie LSU informacijos 

sklaidą visuomenėje, dalinosi 

įspūdžiais, kaip sužinojo apie 

studijas LSU ir kodėl rinkosi 

būtent mūsų Universitetą, 

teikė rekomendacijas, kokius 

komunikacijos kanalus LSU 

galėtų išnaudoti 

veiksmingiausiai siekiant 

didinti LSU žinomumą tarp 

moksleivių.  

LSU suvenyrai. Ryšių 

su visuomene skyrius 

kiekvienais metais kuria 

dizainą ir užsako LSU 

atributiką, kuri yra 

naudojama vidaus ir išorės 

įvaizdžio gerinimui bei 

informacijos sklaidai. 

Suvenyrai yra įteikiami 

moksleiviams, studentams, 

Universiteto svečiams, 

lektoriams, partneriams ir 

kitiems asmenims. 2016 m. 

buvo pagaminti rašikliai, 
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antistresiniai kamuoliukai, 

VIP dovanėlės (laikmena ir 

rašiklis), bloknotai, gertuvės, 

puodeliai su LSU logotipu ir 

kt. Siekiant didinti LSU 

matomumą ir informacijos 

sklaidą buvo užsakyti nauji 

LSU mobilūs stendai lietuvių 

ir anglų kalbomis, foto 

sienelė, reklaminės vėliavėlės 

lietuvių ir anglų kalbomis, 

vėliavos-burės ir iškilmėms 

skirta vėliava-gairelė.  

Spaudos ir dizaino 

darbai. Sukurtas dizainas 

leidiniui „LSU Baltoji knyga“ 

(„Sporto mokslo naujovės 

žmonių fizinės ir socialinės 

gerovės srityje“), kurioje 

pristatomos sporto mokslo 

naujovės Lietuvos žmonėms. 

RSV skyriaus dizainerė taip 

pat kūrė viršelius LSU 

bibliotekos išleistiems 

leidiniams, Universiteto 

rengiamų konferencijų tezių 

ir 2015 m. LSU rektoriaus 

ataskaitos viršeliams.  

RSV dizainerė atliko 

dizaino kūrimo ir 

maketavimo darbus: stendų, 

įvairių renginių ir mokslinių 
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konferencijų plakatų, 

programų, sertifikatų, 

skaidrių ir kitos atributikos 

dizainas.  

Vidaus įvaizdžio 

gerinimas. RSV skyriaus 

iniciatyva buvo įgyvendintas 

informacinių lentelių 

atnaujinimo projektas. 

Visuose LSU 

priklausančiuose pastatuose 

(centriniuose rūmuose, II 

rūmuose, III rūmuose, 

Reabilitacijos centro 

patalpose, A. Stanislovaičio 

lengvosios atletikos manieže) 

buvo atnaujintos 

informacinės kabinetų 

lentelės, pastatų pavadinimai 

bei informacinės lentos 

pastatų fojė. Siekiant aiškumo 

ne tik Lietuvos bet ir 

tarptautiniams studentams, 

informacinės lentelės buvo 

parengtos lietuvių ir anglų 

kalbomis. 

 

LSU pristatymas 

žiniasklaidoje ir 

socialiniuose tinkluose. 

2016 m. sausio—

gegužės mėnesiais RSV 
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įgyvendino televizijos 

projektą „Universitetai.tv“ 

per nacionalinę televiziją 

TV6. Per šį laikotarpį 

parengta 18 vaizdo reportažų, 

kuriuose pristatytas LSU. 

Laidoje parengti reportažai 

papildomai naudojami 

platesnei komunikacijai 

socialiniuose tinkluose 

(Facebook ir Youtube) bei 

Universiteto interneto 

svetainėje.  

RSV nuolat rengė ir 

platino informacinę medžiagą 

apie Universitetą šalies, 

regiono ir specializuotai 

žiniasklaidai. 2016 m. 

išplatina beveik keturios 

dešimtys pranešimų, kuriuose 

– informacija apie LSU 

mokslininkų ir studentų 

pasiekimus, Universitete 

vykstančius renginius, sporto 

laimėjimus, kiti aktualūs 

pranešimai. Pranešimai apie 

LSU veiklą publikuoti 

pagrindiniuose Lietuvos 

internetinės žiniasklaidos 

portaluose www.delfi.lt, 

www.lrytas.lt, www.15min.lt, 

www.lrt.lt, 

http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
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www.kasvykstakaune.lt, 

www.alfa.lt, 

www.bernardinai.lt, 

www.sportas.lt ir kt. 

2016 m. RSV didelį 

dėmesį skyrė komunikacijai 

socialiniuose tinkluose 

lietuvių ir anglų kalbomis. 

Tai paskatino daryti rugsėjo 

mėnesį atlikta LSU I kurso 

studentų apklausa, kurioje 

dauguma apklaustųjų teigė, 

kad socialiniai tinklai jiems 

viena priimtiniausių 

komunikacijos platformų ir 

daugiausia informacijos apie 

LSU juos pasiekė šių tinklų 

pagalba. RSV ir toliau 

kryptingai vykdė 

komunikaciją 5 socialiniuose 

tinkluose: Facebooke (2 

paskyros — LSU bendroji 

paskyra ir LSU 

moksleiviams, skirta LSU 

studijomis besidomintiems 

moksleiviams), Twitter 

(anglų kalba), Youtube 

(vaizdo siužetai), Vimeo 

(vaizdo siužetai), LinkedIn 

(anglų kalba). 

 

Renginiai.  

http://www.kasvykstakaune.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.sportas.lt/
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Rektoriaus 

inauguracija. Rugsėjo 23 dieną 

iškilmingos ceremonijos metu 

inauguruotas naujasis LSU 

rektorius dr. Aivaras 

Ratkevičius. RSV buvo 

atsakingas už inauguracijos 

ceremonijos rengimą, 

vykdymą ir informacinę 

sklaidą. 

Diplomų įteikimo 

šventės. RSV 2016 m. 

surengė dvi diplomų 

įteikimo šventes — vasario 

mėn. įteikti diplomai LSU 

Turizmo ir sporto vadybos II 

pakopos studijų 

absolventams. Birželį Kauno 

Šv. apaštalų Petro ir Povilo 

arkikatedroje bazilikoje 

iškilmingai įteikti diplomai 

LSU bakalauro ir magistro 

studijų absolventams.  

Kasmet RSV skyrius 

rengia kalėdinę 

bendruomenės vakaronę. 

2016 m. ji vyko gruodžio 8 

d. viešbutyje „Park Inn 

Kaunas“. Universiteto 

bendruomenė turėjo progą 

pažiūrėti spektaklį 

„Atsitiktinis žmogus“, 

sukurtą pagal šiuolaikinės 
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prancūzų dramaturgės 

Yasmina Reza pjesę. RSV 

taip pat buvo atsakingas už 

„LSU Metų geriausiųjų“ 

rinkimus, apdovanojimus ir 

padėkas.  

Sutarčių pasirašymas. 

RSV 2016 m. surengė 16 

bendradarbiavimo sutarčių 

pasirašymo renginių. 

Partnerystė 

renginiuose. LSU kaip 

partneris dalyvauja įvairiuose 

Kauno ir kitų miestų sporto 

renginiuose. 2016 m. RSV 

skyrius inicijavo, kad per 

Universiteto partnerių 

renginius stovėtų LSU 

palapinė su logotipais, 

dalyviams ir žiūrovams būtų 

dalijami studijų programas 

pristatantys bukletai, 

Universiteto vėliavėlės, o jei 

renginiuose talkino 

Universiteto studentai – jie 

vilkėjo marškinėlius su LSU 

simbolika. Šiemet tokios 

reklaminės akcijos buvo 

vykdomos „Ąžuolyno 

bėgimas“, „Olimpinis 

miestelis“ ir kituose 

renginiuose. 
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LSU kartu su Lietuvos 

tautiniu olimpiniu komitetu 

(LTOK) rengė „Sporto kino 

vakarus“, į kuriuos kvietė 

žiūrėti filmus sporto 

tematika. RSV buvo 

atsakingas už šių renginių 

organizacinius klausimus ir 

informacinę sklaidą.  

2016 m. vasario 16 d. 

proga RSV surengė tradicinį 

LSU rektoriaus taurės futbolo 

turnyrą. 

2016 m. vasario 

pabaigoje UAB „Ekspozicijų 

centras“ ir LSU pirmą kartą 

pakvietė į renginį „Sporto 

mugė 2016“. Jo metu 

lankytojų laukė dalyvių 

stendai, sporto tematikos 

seminarai, aktyvi sporto zona 

ir įvairūs pasirodymai. LSU 

stende lankytojai galėjo 

apsilankyti improvizuotoje 

mokslinėje laboratorijoje, 

sudalyvauti įvairiuose 

tyrimuose, susipažinti LSU 

studijomis ir LSU Trečiojo 

amžiaus universiteto veikla 

bei sudalyvauti įvairiose 

aktyviose veiklose. RSV už 

LSU stendo parodoje 
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parengimą ir dizainą, dalyvių 

aprangą, LSU atributiką ir 

informacinę sklaidą. RSV 

kartu su LSU Sporto ir 

laisvalaikio centru taip pat 

rūpinosi įvairiais mugės 

organizaciniais reikalais.  

2016 m. bendromis 

UNIKON konsorciumo 

Kauno atstovų (LSU, 

Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto, 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakulteto) pastangomis 

surengta bendra rugsėjo 1-

osios šventė šių universitetų 

studentams. Šventė vyko 

Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto 

kiemelyje, studentams 

koncertavo muzikinės grupės. 

RSV buvo atsakingas už 

šventės rengimą ir vykdymą. 

RSV kvietimu rugsėjo 1 

d. LSU studentai dalyvavo 

iškilmingoje Kauno 

universitetų eisenoje. Laisvės 

alėja žygiavo Lietuvos 

sporto universiteto, Lietuvos 

sveikatos mokslų 

universiteto, Kauno 

technologijos universiteto, 
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Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto bei 

Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakulteto studentai, 

universitetų administracijos 

atstovai, dėstytojai, studentų 

organizacijų nariai.  

RSV aktyviai teikė 

informaciją LSU rektoriaus 

rinkimų metu, rengė 

kandidatų į LSU rektorius 

diskusiją. 

2016 m. RSV iniciatyva 

surengtos trys kraujo 

donorystės akcijos LSU. Prie 

kilnios akcijos RSV kvietė 

prisijungti universiteto 

studentus ir visą 

bendruomenę.  

2016 m. gruodžio 14 

dieną atidengta naujoji 

Lietuvos sporto universiteto 

Alekso Stanislovaičio 

lengvosios atletikos maniežo 

lentelė. Renginio dalyviai 

pakviesti į prof. A. 

Stanislovaičio atminimui 

skirtą nuotraukų parodą, 

atminimo valandėlę. RSV 

buvo atsakingas už lentelės 

dizainą, pagaminimą, 

nuotraukų parodos 
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įgyvendinimą, renginio 

organizavimą ir informacinę 

sklaidą. 

RSV kartu su LSU 

kapelionu Linu Šipavičium 

rengė Advento popietę, į 

kurią pakvietė Universiteto 

bendruomenę. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uždavinys:  

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

 

Eil.Nr. Priemonės Priemonės aprašymas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

data 

2016 m. rodikliai Pasiekto rodiklio 

įvykdymo data 

10. 4 priemonė: 

Skatinti 

socialinius 

partnerius 

dalyvauti 

 Skelbti 

bendradarbiavimo su 

socialiniais parteriais 

rezultatus 

Kancleris 

bendradarbiaujant 

su Rinkodaros 

skyriumi 

2016m.  2016m. 01 mėn. pasirašytos 

sutartys su : UAB Grožio 

chirurgija 2) trišalė sutartis 

tarp LSU, Lietuvos futbolo 

federacijos ir UAB LFF 
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įvairiuose 

LSU 

renginiuose 

 

 

sporto medicinos centras 3) 

Lietuvos tinklinio, rankinio 

ir dziudo federacijų bei 

profesionalių golfininkų 

asociacijos 4) Lietuvos 

sporto federacija 

2016m. 05 mėn. įvyko 

UNIKON klubo posėdis 

Vilniuje 
 

 

 

 

 

 

4.EFEKTYVUS VALDYMAS 

Uždavinys:  

4.1 Užtikrinti darbuotojų motyvaciją ir kompetenciją 

Eil.Nr

. 

Priemonė Priemonės aprašymas Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

11.        
 2 priemonė : 

Įdiegti 

darbuotojų 

kompetencijų 

 Darbuotojų 

pasitenkinimas darbu, 

pagal apklausos 

duomenis, balai  - 

Personalo ir 

teisės skyrius  

 2016 mėn. Darbuotojų pasitenkinimas darbu, 

pagal apklausos duomenis, balai  - 

3,57; 
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tobulinimo 

sistemą; 

 

3,5; 

 *pradinis rodiklis yra 

skaičiuojamas pagal 

2013m.  atliktos 

apklausos rezultatus 

 

 3 priemonė: 

Skatinti 

bendradarbiavi

mą ir 

bendruomenišk

umą; 

 

 Organizuoti 

darbuotojų 

susirinkimus; 

 Skatinti komandos 

formavimo veiklas; 

(pvz., picos diena, 

mankštos diena, 

idėjos diena ir kt.) 

Kancleris  

bendradarbiaujan

t su dekanais 

  Per 2016m. Organizuojami darbuotojų 

susirinkimai per sportinę pažintinę 

veiklą , visi susirinkimai, susitikimai 

yra viešinami LSU tinklapyje 

 

 

 

 

 

Uždavinys:  

4.2 Gerinti valdymo kokybę 

 

Eil.N

r. 

 

 

Priemonės Priemonės aprašymas Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

12. 3 priemonė: 

Atlikti 

finansų 

srities 

 Identifikuoti sąnaudų ir 

finansinės naudos 

centrus; 

 Identifikuoti už 

 Vyr. 

ekonomistas  

bendradarbiaujan

t su rektoriumi ir 

2014 12 LSU taryba 2015 m. pajamų ir išlaidų 

sąmatą patvirtinto pagal strategines 

kryptis (Mokslui, Studijoms, Strateginiam 

valdymui, Sportui ir Bendriesiems 

2015 m. veikla 

baigta 
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decentralizac

iją 

finansinės naudos 

centrus atsakingus 

asmenis; 

 Įvesti motyvacijos 

sistemą, susietą su 

finansinės naudos 

centrų finansiniais 

rezultatais; 

 Užtikrinti centralizuotą 

finansinės naudos 

centrų priežiūrą 

Personalo ir 

teisės skyriumi  

poreikiams). Už kiekvienos strateginės 

krypties sąnaudų ir finansinės naudos 

įgyvendinimą atsakingi Studijų 

prorektorė, Mokslo prorektorius, Sporto ir 

infrastruktūros prorektorius, Kancleris. 

Centralizuotą finansinės naudos ir centrų 

priežiūrą atlieka Ekonomikos ir finansų 

skyrius. 

 

 

 4 priemonė: 

Užtikrinti 

vadovų 

vadybines 

kompetencij

as  

 

Valdymo kokybės 

vertinimas (darbuotojų 

apklausų duomenys), proc. 

-+5 

*pradinis rodiklis yra 

skaičiuojamas pagal 

2013m.  atliktos 

apklausos rezultatus 
 

Personalo ir 

teisės skyrius  

 Pagal poreikį 

bet ne rečiau 

kartą per metus 

Bendras LSU darbuotojų valdymo 

kokybės vertinimas 3,59 balo 

 

 5 priemonė: 

Optimizuoti 

kokybės 

vadybos 

sistemą 

 Kokybės vadybos  

sistemos vadovo 

tobulinimas (apimties 

sumažinimas); 

 Kokybės vadybos  

sistemos vadovo 

procedūros aprašų 

atnaujinimas; 

 Kokybės vadybos  

sistemos santraukų 

suinteresuotoms šalims  

(studentams, 

dėstytojams, 

administracijos 

personalui ir t.t.) 

 

Kokybės 

valdymo ir 

akreditacijos 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016m. 
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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 : 

ieškant/vizijos 

siekiant/pritaikant; e) 

kokybės kaštų 

optimizavimas;  

 Sukurti mokslo, sporto 

ir Akademinės kokybės 

fondus 

 

Rektorius 

bendradarbiaujan

t su  

Kokybės 

valdymo ir 

akreditacijos 

skyriumi ir 

Strateginio 

valdymo 

skyriumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancleris 

bendradarbiaujan

t su prorektoriais  

 

   Rengiamos ir teikiamos 

paraiškos kvalifikacijos 

kėlimo, stažuočių ir kitų 

projektų finansavimui 

gauti 

Projektų skyrius 

bendradarbiaujan

t su LSU 

bendruomene 

 

2016m.  

2016 m. buvo teiktos  35 paraiškos  ir 13  

gautas finansavimas. 
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   Rengiamos ir teikiamos 

paraiškos finansavimui 

gauti 

Projektų skyrius 

bendradarbiaujan

t su LSU 

bendruomene 

 

2016m.  

2016 m. buvo teikta 64 paraiškos, gautas 

finansavimas – 21, nežinomi rezultatai – 

11): 

 

   Laimėtos paraiškos  

finansavimui gauti 

Projektų skyrius 

bendradarbiaujan

t su LSU 

bendruomene 

2016m.  mokslo – 26 paraiškos, gautas 

finansavimas -  7,  

 

   Rengiamos ir teikiamos 

paraiškos 

infrastruktūros projektų 

finansavimui gauti 

 Projektų skyrius   

2016m.  

kitiems projektams teiktos paraiškos – 35, 

gautas finansavimas – 13, 
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Uždavinys:  

4.3  Plėtoti el. paslaugas 

Eil.Nr

. 

Priemonės Priemonės aprašymas  Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

13. 2 

priemonė: 

Išplėsti 

elektronine

s paslaugas 

studentams 

 

Universiteto bendruomenės 

el. paslaugų pakankamumo 

vertinimas (apklausos 

duomenys) ( > 80 ) proc. 

patenkinti el. paslaugų 

pakankamumu 

IT  ir nuotolinių 

studijų centras 

2016m.   Apie  80 proc. per 2016 III ketv.  

 

4.4  Parengti strategijos įgyvendinimo ir vertinimo mechanizmą 

Eil.Nr

. 

Priemonės 

 

Priemonės aprašymas Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

14. 1priemonė: 

Parengti 

strategijos 

stebėsenos 

sistemą; 

 

 Sukurti strategijos 

įgyvendinimo planą; 

 Nuolatos vertinti 

strategijos įgyvendinimo 

eigą 

Strateginio  

valdymo  

skyrius, 

Kokybės 

valdymo ir 

akreditacijos 

centras 

 Planas sukurtas, stebėsena (2016-05-17d.) 

Vertnami stragenio veiklos palno 

rezultatai 

 

 2priemonė: 

Parengti 

strategijos 

vertinimo  

sistemą; 

 

 Sukurti strategijos 

įgyvendinimo vertinimo 

sistemą 

Strateginio  

valdymo  

skyrius, 

Kokybės 

valdymo ir 

akreditacijos 

centras 

 Sistema sukurta.   

 


