
                        

    

 
 
Eil.Nr. 

 
SKVC ekspertų 

rekomendacijos LSU veiklos 

tobulinimui 

 

 
Atsakingas 
padalinys/asmuo 

 
 

Rekomendacijų įgyvendinimas 

 
 Terminas iki 
kurio numatoma 
įgyvendinti 
veiksmus  

 

1 2 3 4 5 

1. STRATEGINIS VALDYMAS 

1. LSU prioritetine tvarka turėtų 
stiprinti universiteto 
identitetą kaip pagrindinį savo 
strateginės veiklos aspektą.                

Rektorius 
A.Skurvydas; 
Kancleris 
M.Balčiūnas; 
Ryšių su 
visuomene skyrius 
(RSV); Kokybės 
valdymo skyrius; 
Strateginio 
valdymo skyrius, 
LSU Taryba , 
LSU Senatas 

 Parengti 2030 m. pažangos strategiją, kurioje patikslinti 
misiją, viziją ir tikslus. 

 Įsteigti LSU tarptautinę patariamąją Tarybą 
 Parengti ir pristatyti LSU mokslo pasiekimus ir mokslinę 

produkciją el. leidinyje „Studijos. Mokslas 2030“ (el. paštu, 
LSU interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose). 

 Nuolat viešinti LSU vykdomas veiklas: LSU Trečiojo 
amžiaus universiteto veiklą, inicijuoti TV projektą 
nacionaliniame kanale apie aukštąjį mokslą plačiajai 
auditorijai. 

 Parengti LSU inovacijų politiką: 2030 metai 
 Parengti Baltąją “Sporto ir sveikatinimo mokslo” knygą 
 Atlikti išsamią studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo 

sistemos efektyvinimo per 2013-2015 metus analizę 

Iki 2015 metų II 
ketvirčio pabaigos 
 
Atliekama nuo 2015 
I ketvirčio 
 
 
 
 
 
Iki 2015 metų III 
ketvirčio pabaigos 
Iki 2016 m pirmojo 
ketvirčio pabaigos 



 Atlikti išsamią kritišką LSU Integruotos veiklos strategijos 
įgyvendinimo analizę (pasitelkiant LSU tarptautinę 
patariamąją Tarybą, LSU socialinius partnerius) 

 Parengti LSU integruotos veiklos strategiją: 2018-2022 
metai 

Iki 2017 III ketvirčio 
pabaigos 
 
Iki 2017 metų 
gruodžio 31 dienos                                                                                                                                                                                                             

2. Galbūt ne visi darbuotojai 
įtraukti taip, kaip galėtų būti, 
siekiant užsibrėžtų strateginių 
tikslų. 

Rektorius 
A.Skurvydas; 
Kancleris 
M.Balčiūnas; 
Ryšių su 
visuomene 
skyrius; 
Strateginio 
valdymo skyrius; 
Kokybės valdymo 
skyrius 

 Didinti komunikavimą bendruomenėje dėl LSU strategijos 
įgyvendinimo kokybės. 

 Intensyvinti ir nuosekliai vykdyti ugdomąjį vadovavimą 
visuose LSU valdymo lygmenyse. 

 Atlikti išsamią ugdomojo vadovavimo LSU patirties per 
2014-2015 metus analizę 

 
 
 

Nuolatos 
 
 
 
Iki 2016 metų I 
ketvirčio pabaigos 

3. Studentų dalyvavimo 
Studentų sąjungoje ir jų 
paskyrimo į įvairius organus 
tvarka nėra žinoma taip 
plačiai, kaip turėtų būti, ir 
šioje srityje būtų naudingas 
demokratiškesnis požiūris. 

Studentų 
atstovybė; 
Kancleris 
M.Balčiūnas; 
RSV Ž. Slauskis; 
Strateginio 
valdymo skyrius 

 Labiau mobilizuoti studentų grupes dalyvauti įvairiose LSU 
veiklose ir darbinėse grupėse. 

 

Nuolatos 
 
 
 

 
2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 

 

1. Skatinti studentų savanorystę, 
stiprinti paramos studentams 
sistemą. 

Studijų prorektorė 
R. Jankauskienė;  
Dekanai 

 Remiantis LSU Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi 
pasiekimų aplanko kaupimo tvarka (patvirtinta 2014 m. 
birželio 4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5), skatinti 
savanorystę per studentų mokymosi pasiekimų aplanko 
kaupimą.  

 Rengti susitikimų su studentais ciklą tema „Studijų kokybė“ 
(rengiami kasmetiniai susitikimų planai – grafikai). 

 
 

 Parengti savanoriškos studentų veiklos skatinimo planą. 

Atliekama nuo  2015 
I ketvirčio 
 
 
 
Atliekama 
kiekvienais metais 
nuo 2015 I ketvirčio 
 
2015 IV ketvirtis 



 Parengti mentorystės programos organizavimo tvarkos 
aprašą. 

2016 I ketvirtis 

2. Optimizuoti studijų 
programas, vengiant modulių 
dubliavimosi ir siekiant studijų 
racionalumo bei studijų 
kokybės. 

Studijų prorektorė 
R. Jankauskienė; 
Dekanai 
 

 Atnaujinus šalies studijų krypčių klasifikatorių, peržiūrėti ir 
pagal poreikį optimizuoti I ir II pakopos studijų programas. 

 Baigti  LSU studijų modulių atestaciją. 
 Įdiegti išorinį studijų rezultatų vertinimą ir grįžtamojo ryšio 

studentams teikimo sistemą, tikslinant Studijavimo 
pasiekimų vertinimo tvarką ir Studijų reglamentą. 

 Tikslinti studijų modulių atestavimo tvarkos aprašą 

2016 VI ketvirtis 
 
2016 III ketvirtis 
2016 III ketvirtis 
 
 
2017 II ketvirtis 

3. Tęsti suplanuotą studentų 
praktikos plėtrą, kaip 
pagrindinį studijų, mokymosi 
ir kompetencijų plėtros 
aspektą.  

Studijų prorektorė 
R. Jankauskienė; 
Dekanai 

 Patvirtinti Praktikos organizavimo tvarką ir dirbti su 
excellent praktikos centrais. 

 Tikslinti praktikos organizavimo tvarkos aprašą, užtikrinant 
grįžtamojo ryšio iš studentų ir socialinių partnerių sistemos 
įtvirtinimą. 

2015 I ketvirtis 
 
2016 II ketvirtis 

4. Didinti studijų tarptautiškumą 
ir studentų judumą. 

Studijų prorektorė  
R. Jankauskienė 

 Parengti tarptautinių mainų viešinimo studentams planą.  
 Parengti nuotolinių studijų plėtros planą ir didinti anglų 

kalba dėstomų modulių skaičių. 
 Didinti užsienio dėstytojų skaičių, dirbančių 1 etatu nuo 3 

iki <15. 
 Sukurti studentų paramos fondą trumpalaikėms 

stažuotėms. 

2016 II ketvirtis 
2016 III ketvirtis 
 
2017 II ketvirtis 
 
2017 I ketvirtis 

5. Gerinti bendradarbiavimą su 
socialiniais dalininkais, 
aktyviau vykdyti  absolventų 
karjeros stebėseną ir 
sistemingai analizuoti rinkos 
poreikius. 

Studijų prorektorė 
R. Jankauskienė 
 

 Tikslinti baigiamųjų darbų rengimo tvarką, stiprinant 
socialinių dalininkų indėlį. 

 Parengti Karjeros konsultavimo ir stebėsenos plėtros 
strateginį planą. 

 Sukurti grįžtamojo ryšio iš socialinių partnerių gavimo 
tvarkos aprašą. 

 Plėsti Alumnų klubo veiklos plėtrą ir klubo narių dalyvavimą 
LSU akademinės paramos sistemoje. 

 Parengti mokymosi visą gyvenimo strateginės plėtros 
planą. 

 

2015 IV ketvirtis 
 
2016 I ketvirtis 
 
2016 II ketvirtis 
 
2017 I ketvirtis 
 
2017 I ketvirtis 

 
3. MOKSLO VEIKLA 

 

 

1.  LSU turėtų parengti skatinimo Doktorantūros ir  Jau yra parengtos trijų metų strategijos kiekvienai tyrimų 2015 I pusmetis 



ir stiprinimo strategijas 
kiekvienai iš penkių 
strateginių mokslo ir studijų 
sričių.                     

mokslo skyrius; 
Mokslo 
prorektorius  
A. Stasiulis 

krypčiai (įskaitant Žmogiškųjų išteklių infrastruktūros 
plėtrą). 

2.  Daugiau dėmesio skirti 
moksliniams tyrimams, kurie 
skirti vaikų sveikatos ir fizinio 
aktyvumo lygiui gerinti.    

Doktorantūros ir 
mokslo skyrius; 
Mokslo 
prorektorius  
A. Stasiulis 

 Tokie tyrimai numatyti vienoje iš strateginių krypčių, įkurta 
mokslininkų grupė. 

2015 I pusmetis 

3.  Plėtojant tinkamą žmogiškųjų 
išteklių strategiją ir toliau 
stiprinant mokslinių tyrimų 
kokybę, nustatyti prioritetines 
mokslinių tyrimų strategijas, 
kad būtų įdarbintas tinkamas 
tikslinis personalas.  

Doktorantūros ir 
mokslo skyrius; 
Mokslo 
prorektorius 
A. Stasiulis, 
bendradarbiaujant 
su Personalo ir 
teisės skyriumi 
(vedėja  I. 
Staškevičiūtė-
Butienė) 

 LSU įdarbinami vedantieji užsienio mokslininkai, galintys 
sustiprinti tyrimus strateginėse kryptyse. 

 LSU yra patvirtinusi tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjų 
įdarbinimo tvarką, jie pritraukiami į strateginių tyrimo 
krypčių grupes, įdarbinami organizuojant konkursus ir 
kviečiant vedančiuosius mokslininkus trumpesniam 
laikotarpiui ar teikiant ir vykdant bendrus projektus.  

 Numatoma ir toliau tobulinti dėstytojų bei mokslininkų 
įdarbinimo tvarką, atsižvelgiant į Darbo kodeksą. 

 Papildyti LSU žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją realių 
mokslo darbuotojų įdarbinimo planu. 

2015 II pusmetis 
 
 
 

4. Nustatyti aiškų ryšį tarp 
mokslinių tyrimų, kuriuos 
atlieka tyrėjai, ir mokslinių 
tyrimų, kuriuos atlieka 
dėstytojai, ypač siekiant 
pagerinti šių tyrimų kokybę 

Doktorantūros ir 
mokslo skyrius; 
Mokslo 
prorektorius 
A. Stasiulis  

 Tai nustatyta darbo krūvio planavimo tvarkoje. Sporto 
mokslo ir inovacijų instituto bei katedrų tyrėjai 
bendradarbiauja grupėse. 

 Padidinti sporto mokslo ir inovacijų institute dirbančių 
mokslo darbuotojų skaičių 1 etatu. 

 

2016 m.  

5. Įsigyti papildomos įrangos ir 
susijusių išteklių.   

Doktorantūros ir 
mokslo skyrius; 
Mokslo 
prorektorius 
A.Stasiulis 
bendradarbiaujant 
su Finansų 
skyriumi  

 Statomas naujas mokslo laboratorinis korpusas, padidintos 
laboratorijos auditoriniame-laboratoriniame korpuse. 

 Lėšos papildomai įrangai ir susijusiems ištekliams 
numatytos LSU strateginiame plane. 

2015-2017 metai 

6. Mokslo tarptautiškumas Mokslo 
prorektorius 

 Sieksime, kad anglų kalba taptų pagrindine LSU mokslo 
kalba - disertacijos turėtų būti rašomos ir ginamos anglų 

 
Nuo 2016 m. 



A. Stasiulis; 
padalinių vadovai; 
doktorantūrų 
komitetai 

kalba. 
 Ypatingą dėmesį atkreipsime į socialinių mokslo 

tarptautiškumo problemą (baigsime įgyvendinti socialinių 
mokslų plėtros strategiją). 

 Įsteigsime stažuočių fondą III pakopos studentams. 
 Didinsime mokslininkų, dirbančių 1 etatu, skaičių. 
 Tarptautinių projektų skaičiaus didinimas. 
 Tarptautinių konferencijų organizavimas LSU, tarptautinių 

žurnalų leidyba. 

 
 

 
4. POVEIKIS ŠALIAI IR REGIONUI 

 

 

1. Alumnų klubas ir Socialinių 
dalininkų forumas turi būti 
labiau skatinami stiprinti savo 
veiklą. 

Karjeros ir 
kompetencijų 
plėtotės centras 
(vadovas P. 
Verbyla); 
Studijų prorektorė  
R. Jankauskienė; 
Kancleris 
M.Balčiūnas 
 

 Organizuoti Alumnų klubo renginius ne rečiau kaip 1 kartą 
per  ketvirtį. 

 Organizuoti Socialinių partnerių formą 1 kartą per metus. 
 Įsteigti studentų verslumo iniciatyvų centrą kartu su 

socialiniais partneriais bei Alumnų nariais. 
 Organizuoti studentų karjeros galimybių plėtros renginius 

kartu su socialiniais partneriais. 
 Organizuoti atvirų durų dienas socialinių partnerių 

įmonėse. 
 Nuolat pateikti informaciją apie laisvas darbo vietas LSU 

interneto svetainėje. 

Nuolatos 
 
2016 I ketv. 
 
Vienas renginys per 
ketvirtį; 
 
Nuo 2015 m.  
 
Nuolatos 

 


