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Santrumpos 

EDUm – Edukologija (magistrantūra) 

EUA – European Universities Association 

FAVS – Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 

IAU – International Association of Universities 

KIN – Kineziterapija 

KINm – Kineziterapija (magistrantūra) 

KKSD – Kūno kultūros ir sporto departamentas 

KKU – Kūno kultūra 

LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui 

organizuoti 

LSU – Lietuvos sporto universitetas 

MOOCs – Massive online open courses 

NEC – Nacionalinis egzaminų centras 

SFZ – Sporto fiziologija 

SPSm – Sporto psichologija (magistrantūra) 

SRT – Sportinė rekreacija ir turizmas 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

TFV – Taikomoji fizinė veikla 

TRS – Treniravimo sistemos 

TSV – Vadyba (turizmo ir sporto) 
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Lietuvos sporto universiteto 

vizija, misija, vertybės 

Vizija – vienas pirmaujančių sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, 

sveikatinimo ir rekreacijos universitetų Europoje. 

Misija – mes esame atviras Europos universitetas, nuolat kuriantis ir 

teikiantis naujausiais moksliniais tyrimais bei technologijomis grįstas visų 

pakopų studijų, tęstinio mokymo, šalies darnios plėtros programas sporto, 

fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos srityse. 

Vertybės 

 Pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų 

vienovę, nuolatinės pažangos plėtrą. 

 Visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir 

lyderiavimo skatinimas. 

 Akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas 

Lietuvos ir užsienio moksleiviams bei studentams, dirbančiajai ir 

senjorų bendruomenei, taip pat verslo, viešojo sektoriaus 

institucijoms. 

 Aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) 

skatinimas. 

 Tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas 

komandinis darbas. 

 Pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms 

skatinimas, ugdymas bei demonstravimas. 

 Pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas atsiribojant nuo bet kokios 

politinės ideologijos. 
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Patrauklios studijų programos 

Uždaviniai / priemonės 
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1. Studijų tarptautiškumo skatinimas 

Eil. 

Nr. 

Patrauklios studijų programos  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

1.1 
Parengti universiteto tarptautiškumo 

plėtros strategiją 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 
2014 07 01 Bus parengta strategija 

1.2 
Stiprinti strategiškai reikšmingą 

partnerystę su užsienio universitetais 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 
 Bus sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys 

1.3  

Kelti tarptautinio bendradarbiavimo 

kokybę ir didinti poveikį studijų bei 

mokslo kokybei, integruotis į strategiškai 

svarbius tarptautinius tinklus ir asociacijas 

Studijų 

prorektorė 
2014 01 

Taps IAU, EUA tikraisiais nariais, atliks 

galimybių studiją dėl Europos sporto 

universitetų asociacijos (aljanso) steigimo 

1.4 

Skatinti dėstytojus įgyti tarptautinės 

pedagoginės ir studijų organizavimo 

patirties 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 
2013–2014 

40 proc. dėstytojų per 5 metus įgis 

tarptautinių studijų ir jų organizavimo 

patirties 

1.5 

Skatinti studentų, akademinio ir kito 

personalo mobilumą ir dalyvavimą 

tarptautiniuose studijų projektuose 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 
2014 07 

3 proc. išvykusių / mobilių studentų;  

26 proc. išvykusių / mobilių etatinių 

dėstytojų;  dalyvavimas 4 studijų 

projektuose (intensyviose programose ir kt.) 
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1.6 

Pradėti studijas dviejose tarptautinėse 

studijų programose: „Europos fizinio 

aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

bakalauras“, „Europos krepšinio 

treniravimo mokslo magistras“ 

Dekanai 2014 09 

50 tarptautinių studentų 

1.7 
Gerinti informacijos apie studijas 

viešinimą anglų kalba Universiteto 

tinklapyje  

Ryšių su 

visuomene 

skyrius 

2014 07 

1.8 Plėtoti tarptautinę partnerystę su užsienio 

socialiniais partneriais 
Dekanai 2014 07 

2 sutartys studentų praktikoms užsienyje 

atlikti  

1.9 Užtikrinti kokybišką vizituojančių 

dėstytojų integravimą į studijų procesą 
Dekanai 2014 07 

8 vizituojantys dėstytojai (4 biomedicinos 

mokslų ir 4 socialinių mokslų srities) 

1.10 
Skatinti mobilumo programose 

nedalyvaujančią akademinę bendruomenę 

įgyti tarptautinės patirties 

Tarptautinių 

ryšių skyrius 
2014 07 Bus suorganizuota tarptautinė savaitė 

1.11 Gerinti studijų programų (KIN, TRS, SFZ, 

TSV) vykdymų anglų kalba viešinimą 

Rinkodaros 

skyrius 
2014 07 50 tarptautinių studentų 

1.12 
Skatinti ne ES studentų pritraukimą 

studijoms 

Rinkodaros 

skyrius 2014 07 Bus sukurtas pritraukimo mechanizmas 
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2. Sportui talentingų ir gerai besimokančių abiturientų pritraukimas 

Eil. 

Nr. 

Patrauklios studijų programos  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

2.1 

Didinti studijų programų patrauklumą 

abiturientams, kurti naujas (tarp jų ir jungtines) 

studijų programas, specializacijas (pagal 

studijų programų kaitos planą). Siūlyti 

išlyginamąsias studijas turintiems profesinio 

bakalauro laipsnį 

Dekanai 2014 01 150 valstybės finansuojamų studentų 

2.2 Gerinti II pakopos studijų programų viešinimą 

Ryšių su 

visuomene 

skyrius 

2014 01 Ne mažiau kaip 15 studentų grupėje 

2.3 
Gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas 

(auditorinė infrastruktūra) 

IT ir nuotolinių 

studijų centras 

 

2014 07 

95 proc. auditorijų atitinka minimalius 

poreikius; darbo vietas turi 80 proc. 

etatinių darbuotojų; bevielio ryšio 

užtikrinimas bendrabutyje ir bibliotekoje, 

visiškas bibliotekos kompiuterizavimas  

2.4 
Plėtoti nuotolines studijas ir skaitmeninį 

mokymąsi 

IT ir nuotolinių 

studijų centras 
2014 07 

Parengta ir atestuota ne mažiau kaip 30 

modulių; MOOCs rengimo galimybių 

analizė 

2.5 

Parengti sporto pasiekimų vertinimo tvarką 

(bendradarbiaujant su KKSD, ŠMM ir LAMA 

BPO) 

Studijų 

prorektorė 
2014 01 – 

2.6 

Inicijuoti fizinio ir sveikatos ugdymo 

olimpiadą (bendradarbiaujant su NEC, ŠMM, 

KKSD ir LAMA BPO) 

Studijų 

prorektorė 
2014 07 – 
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3. Studijų valdymas ir studijų kokybės užtikrinimas 

Eil. 

Nr. 

Patrauklios studijų programos  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

3.1 
Parengti studijų programų savianalizes 

išorinei akreditacijai 
Dekanai 2014 07 

Parengtos TFV,TFVm, KINm, FAVS, 

FAVSm, KKU, KKUm, TRS, TRSm, 

SPSm, SRT, EDUm studijų programų 

savianalizes 

3.2 
Atlikti keletos studijų programų valdymo 

decentralizacijos projektą (Civitta) 

Studijų 

prorektorė 

Pasirengimas – iki 

2013 12; 

vykdymas 2014 

01 

FAVS ir TSV studijų programų 

valdymo decentralizacija 

3.3 Vykdyti modulių atestaciją  (1 ir 2 kursas) 

Studijų 

kokybės 

priežiūros 

centras 

Tvarka – iki 2013 

11; Akreditacija – 

nuo 2013 11 iki 

2014 07 

Visi atnaujintų studijų programų 

moduliai (52 bakalauro ir 46 magistro 

studijų) atestuojami  

3.4 
Racionalizuoti pedagoginio krūvio 

planavimą 

Studijų 

kokybės 

priežiūros 

centras 

2013 12 Ne mažiau kaip 7 studentai grupėje  

3.5 

Vykdyti studentų mokymosi patirties 

stebėseną (remiantis Studijų kokybės 

užtikrinimo tvarka) 

Dekanai 
Kiekvieną 

semestrą 

95 proc. modulių dėstymo kokybė 

vertinama gerai 
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3.6 
Sukurti Lietuvos sporto universiteto 

informacinę sistemą 

IT ir nuotolinių 

studijų centras, 

Ryšių su 

visuomene 

skyrius 

2014 07 
Užtikrinti 10 funkcijų įgyvendinimą 

(pagal skyriaus veiklos planą) 

3.7 

Organizuoti leidinių pagal studijų 

programas komplektavimą ir informacijos 

apie juos sklaidą Universitete 

Bibliotekos 

vedėja 
2014 07 17 parodų 

3.8 
Užtikrinti mokymo (si) medžiagos 

prieinamumą studentams 
Dekanai 2014 07 

75 proc. studijų medžiagos turi būti 

prieinama (internete) studentams  

3.9 Optimizuoti studijų programų valdymą 
Studijų 

prorektorė 
2014 07 

Vienas tos pačios studijų krypties 

(pirmosios ir antrosios pakopos) 

programų komitetas  
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4. Kompetencijų plėtra ir karjeros stebėsena 

Eil. 

Nr. 

Patrauklios studijų programos  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

4.1 Įsteigti Trečiojo amžiaus universitetą 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

Steigimas – iki 

2014 01; 

vykdymas – nuo 

2014 01 

Klausytojų skaičius – 30 

4.2 
Sukurti kvalifikacijos kėlimo kursus ir 

juos vykdyti 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

Kūrimas – iki 

2014 01; 

vykdymas – nuo 

2014 01 

5 kursai, kursų pajamos  – 150 tūkst. Lt 

per metus; kursų dalyvių skaičius – 

1000 per metus 

4.3 

Konsultuoti studentus  ir absolventus 

karjeros klausimais, vykdyti karjeros 

stebėseną 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

Konsultavimas – 

nuo 2013 10; 

pasirengimas 

karjeros 

stebėsenai, 

stebėsena – nuo  

2014 01 

Per metus konsultuojama 100 studentų 

Karjeros stebėsenos duomenų bazėje – 

1000 absolventų 

4.4 Įsteigti Alumni klubą 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

2013 11 Alumni klubo nariai – 300 absolventų 

4.5 

Įsteigti socialinių partnerių forumą 

(sporto, fizinio ugdymo, sveikatingumo 

sričių) ir koordinuoti jo veiklą 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

2013 12 
Informacijos apie LSU vykdomas 

veiklas sklaida kartą per mėnesį 
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4.6 
Inicijuoti nacionalinius ir tarptautinius 

kvalifikacijos kėlimo srities projektus 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

2013 10 Teikiami 2–3 projektai per metus 

4.7 
Tirti dėstytojų pasitenkinimą darbu, 

valdymo kokybe, vidine komunikacija 

Personalo ir teisės 

skyrius 

2013 12 

2014 05 
Dvi apklausos per mokslo metus 

4.8 
Užtikrinti neformaliu ir savaiminiu 

būdu įgytų kompetencijų įskaitymą 

Studijų kokybės 

priežiūros centras 

Tvarkos 

parengimas ir 

įgyvendinimas  

nuo 2014 01 

Asmenų, kurie pasinaudojo tvarka, 

skaičius – 40 

4.9 

Plėtoti akademinės bendruomenės  

kalbų, mokymo metodų, tyrimų ir kitas 

kompetencijas 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

2014 07 

4 anglų k. (B2, C1 lygis) grupės 

dėstytojams; kalbų kursai studentams 

(pagal poreikį); mokymo metodologijos 

kursai; vadybinių kompetencijų 

stiprinimo mokymai 

4.10 

Sukurti socialinių partnerių (tarp jų 

esamų ir būsimų darbdavių) 

informacinę sistemą 

Karjeros ir 

kompetencijų 

plėtotės centras 

2014 07 Ne mažiau kaip 200 kontaktų (adresų) 
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5. Mokslo ir studijų vienovė 
Eil. 

Nr. 

Patrauklios studijų programos  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

5.1 
Steigti mokslui talentingų studentų 

skatinimo fondą 
Dekanai 2014 01 Įsteigtas fondas 

5.2 

Parengti bendrųjų rašto darbų (esė, 

referatų) reikalavimų aprašą ir tvirtinti jį 

Senate 

Studijų prorektorė 2014 05 Parengti reikalavimai 

5.3 
Didinti ISI publikacijų skaičių pagal 

studijų programų kryptis 
Dekanai 2013–2014  

50 proc. ISI publikacijų prieaugis, 

palyginti su 2012 m.; kiekvienos 

studijų programos dėstytojai per metus 

publikuoja ne mažiau kaip po 5 ISI 

publikacijas ir jos yra cituojamos kitų 

mokslininkų ne mažiau kaip penkis 

kartus 
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Tarptautinis mokslo lyderis 

Uždaviniai / priemonės 
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6. ISI publikacijų skaičiaus padidinimas – iki 0,5 vienam mokslininkui 

Eil. 

Nr. 

Tarptautinis mokslo lyderis  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

6.1 
Peržiūrėti mokslininkų grupių skaičių ir 

sudėtį 

Senato mokslo 

komisija, mokslo 

padalinių vadovai 

Iki 2013 10 

Grupių skaičius sumažės ne mažiau 

kaip trečdaliu; grupė formuojama, jei 

jos mokslininkai yra publikavę ne 

mažiau kaip 5 ISI publikacijas per 5 

metus ir jos yra pacituotos kitų 

mokslininkų ne mažiau kaip 5 kartus  

6.2 
Padidinti doktorantūros studijų kokybę 

ir tarptautiškumą 

Doktorantūros ir 

mokslo skyrius, 

doktorantūros 

komitetai 

 

Per visus metus 

2 ISI publikacijos biomedicinos 

doktorantūros, bent vienas užsienio 

doktorantas; parengti tarptautinės 

socialinių mokslų doktorantūros 

galimybių studiją 

6.3 
Parengti socialinių mokslų plėtros 

strategiją 

Mokslo 

prorektorius 
Iki 2013 10 Parengta strategija 

6.4 

Reguliariai kelti mokslinės veiklos 

kultūrą ir gebėjimus (reguliarūs 

seminarai, mokymai) 

Doktorantūros ir 

mokslo skyrius, 

mokslo padalinių 

vadovai, 

mokslininkų grupių 

vadovai 

Per visus metus 

Per semestrą surengti ne mažiau kaip 

15 seminarų, ne mažiau kaip 2 

mokymus 
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6.5 Mokslinio žurnalo pertvarka Žurnalo redkolegija Iki 2014 01 
Paskutinis metų numeris  turi būti 

parengtas pagal tarptautinius standartus  

6.6 

Aktyviai dalyvauti Baltijos šalių sporto 

mokslo konferencijoje 

 

Doktorantūros ir 

mokslo skyrius 
2014 05  Ne mažiau kaip 25 dalyviai 

6.7 SMD konferencija SMD 2014 04  Ne mažiau kaip 50 studentų 

6.8 

Racionalizuoti mokslinio darbo apskaitos 

metodiką, ją orientuojant į LSU 

strateginių tikslų įgyvendinimą 

Mokslo prorektorius 2013 11  
Modifikuota mokslinio darbo apskaitos 

metodika 
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7. Trijų tarptautinių mokslo projektų parengimas 

Eil. 

Nr. 

Tarptautinis mokslo lyderis  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

7.1 

Užbaigti mokslo skilties internetinio 

tinklalapio lietuvių ir anglų kalbomis 

pertvarką 

Doktorantūros ir 

mokslo skyrius 
Iki 2014 01 

Visų mokslininkų grupių narių ir kitos 

Universiteto mokslinės veiklos 

išsamus pristatymas dviem kalbomis 

7.2 
Parengti du naujus tarptautinius mokslo 

projektus 

Mokslo 

prorektorius 
Iki 2014 03 Projektai parengti 
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8. Dėstytojų ir mokslininkų skatinimas uždirbti lėšų 

Eil. 

Nr. 

Tarptautinis mokslo lyderis  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

8.1 
Pagerinti sąlygas ir motyvaciją 

eksperimentinei plėtrai 

Senatas, rektoratas, 

mokslo padalinių 

vadovai, 

Doktorantūros ir 

mokslo skyrius 

Per visus metus 

Dėstytojams uždirbti ne mažiau kaip 10 

proc. nuo gaunamo užmokesčio, 

mokslininkams – 30 proc. 
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Sportas ir infrastruktūra 

Uždaviniai / priemonės 
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9.  Gerai besimokančių ir sportui talentingų Lietuvos abiturientų pritraukimas 

Eil. 

Nr. 

Sportas ir infrastruktūra  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

9.1 

Pritraukti studijų krepšelių į Treniravimo 

sistemų programą ir į kitas studijų 

programas 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius, 

studijų prorektorė 

2014 m. 100 krepšelių 

9.2 
Vardinės stipendijos „Sporto 

stipendijos“ 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius 

Ištisus metus 10 stipendijų 

9.3 Šiuolaikiškai įrengti sporto bazes 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius 

Ištisus metus 
2 sporto bazės – Lengvosios atletikos 

maniežas, Dvikovos sporto šakų salė 

9.4 
Sukurti praktikų vietas LSU Sporto ir 

laisvalaikio centre 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius 

Ištisus metus 50 vietų 

9.5 Plėtoti studentų laisvalaikio veiklas 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius 

Ištisus metus 

Ne mažiau kaip 30 proc. studentų 

aktyviai leidžia laisvalaikį 
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10.  Eksperimentinės plėtros ir projektinės veiklos intensyvinimas sporto srityje 

Eil. 

Nr. 

Sportas ir infrastruktūra  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

10.1 
LSU atliekamus tyrimus viešinti sporto 

organizacijose 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius, 

mokslo 

prorektorius 

Ištisus metus 
Kiekviena mokslininkų grupė – ne 

mažiau kaip kartą per metus 
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11.  LSU identiteto per sportą formavimas 

Eil. 

Nr. 

Sportas ir infrastruktūra  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

11.1 

Kryptingas išorinis komunikavimas ir 

ryšių palaikymas su sporto socialiniais 

partneriais 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius, 

kancleris 

Ištisus metus 

10 bendradarbiavimo sutarčių su sporto 

organizacijomis, federacijomis 

pasirašymas 

11.2 
Reprezentatyvūs LSU sportininkų 

pasiekimai 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius 

Ištisus metus 
Iškovota pirmoji vieta tarp Lietuvos 

aukštųjų mokyklų 
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12.  Valdymo efektyvinimas 

Eil. 

Nr. 

Sportas ir infrastruktūra  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

12.1 
Infrastruktūros skyriaus 

restruktūrizacija 

Sporto ir 

infrastruktūros 

prorektorius, 

Infrastruktūros 

skyrius, Personalo ir 

teisės skyrius 

Iki 2013 10 
Administravimo lėšas planuojama 

sutaupyti apie 200 000 Lt 
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Universiteto identiteto 

vystymas 

Uždaviniai / priemonės 
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13.  LSU – sporto mokslo ir studijų lyderis 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi asmenys Įgyvendinim

o data 

2013–2014 m. rodikliai 

13.1 
Tikslinė komunikacija pristatant LSU 

identitetą 
Rinkodaros skyrius, 

 

Ryšių su visuomene 

skyrius 

2014 03 90 proc. tikslinių grupių 13.2 Viešinti sporto mokslo tyrimus 

13.3 Viešinti socialinių partnerių nuomonę 
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14.  LSU – kineziterapijos ir taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų lyderis 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

14.1 
Tikslinė komunikacija pristatant LSU 

identitetą Rinkodaros skyrius, 

 

Ryšių su visuomene 

skyrius 
2014 03 45 proc. tikslinių grupių 14.2 Viešinti sporto mokslo tyrimus 

14.3 Viešinti socialinių partnerių nuomonę 
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15.  LSU – sveikatinimo ir rekreacijos mokslo ir studijų lyderis 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

15.1 
Tikslinė komunikacija pristatant LSU 

identitetą 

Rinkodaros skyrius,  

Ryšių su visuomene 

skyrius, 

bendradarbiaujant su 

Karjeros ir 

kompetencijų plėtotės 

centras 

2014 03 45 proc. tikslinių grupių  
15.2 Viešinti sporto mokslo tyrimus 

15.3 Viešinti socialinių partnerių nuomonę 
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16.  Nacionalinio sveikatinimo instituto bendradarbiavimas su dauguma Lietuvos 

sveikatinimo organizacijų 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

16.1 

Nacionalinio sveikatinimo instituto ir 

daugumos Lietuvos sveikatinimo 

organizacijų sutarčių  pasirašymas 

Nacionalinis 

sveikatinimo 

institutas,  

bendradarbiaujant su 

Karjeros ir 

kompetencijų plėtotės 

centru 

2013 11 
Bendradarbiavimas su 70 proc.  

sveikatinimo ir rekreacijos institucijų 

 

  



 
 

29 
 

17.  LSU reitingo tarp Lietuvos ir pasaulio sporto universitetų kėlimas 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

17.1 
Dalyvauti universitetų „Multiranking“ 

vertinime 

Kancleris 2014 01 

LSU tarp Lietuvos universitetų – 10 

vieta; tarp Pasaulio sporto universitetų 

(pagal WEB of Ranking reitingą) – 3 

vieta 17.2 
Parinkti nepriklausomą vertintoją 

(instituciją) 
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18.  Nuolatinis LSU mokslo, studijų ir sporto pasiekimų viešinimas – kas mėnesį 

internete pristatyti naują geriausią publikaciją, visuomenei aktualių problemų 

sprendimą 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

18.1 
Plėsti LSU komunikaciją, viešinti 

mokslinę bei pedagoginę veiklą 

Ryšių su visuomene 

skyrius,  

Rinkodaros skyrius  

 

Nuolatos 
30 proc. platesnė LSU komunikacinė 

sklaida 

18.2 

Supažindinti Lietuvos visuomenę su 

LSU mokslininkų atlikta studija 

„Nacionalinė fizinio aktyvumo 

skatinimo strategija“ 

Ryšių su visuomene 

skyrius,  

Rinkodaros skyrius  

 

Nuolatos 
30 proc. platesnė LSU komunikacinė 

sklaida 
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19.  Patrauklesnis LSU matomumas internete 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

19.1 
Parengti patrauklesnį LSU internetinį 

puslapį anglų kalba 

Ryšių su visuomene 

skyrius, 

Rinkodaros skyrius  

Iki 2013 10  Visiškai parengtas puslapis 
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20.  LSU socialinio, ekonominio ir kultūrinio poveikio Lietuvai stebėsenos ir 

vertinimo sistemos / metodikos parengimas 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas 

 Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

20.1 
Parengti stebėsenos ir vertinimo 

sistemą / metodiką 
Kancleris Iki 2013 10 

Parengta stebėsenos ir vertinimo 

metodika 
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21.  Studijos „LSU socialinis ir ekonominis poveikis Lietuvai“ atlikimas 

Eil. 

Nr. 

Universiteto identiteto vystymas  

Uždaviniai / priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

21.1 
Atlikti studiją „ LSU socialinis ir 

ekonominis poveikis Lietuvai” 
Kancleris Iki 2013 10 

Studija atlikta ir su ja supažindinama 

Lietuvos visuomenė 

 

  



 
 

34 
 

Efektyvus valdymas  

Uždaviniai/priemonės 
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23.  Profesionalus ir modernus organizacijos valdymas 

Eil. 

Nr. 

Efektyvus valdymas  

Uždaviniai/priemonės 

Atsakingi 

asmenys 

Įgyvendinimo 

data 

2013–2014 m. rodikliai 

22.1 
Įgyvendinti veiklos tobulinimo 

sprendimus 
Kancleris 2014 m. 

0,3 sprendimai vienam mokslo, studijų 

bei administravimo padalinio darbuotojui 

per metus 

22.2 
Vykdyti  apklausas dėl darbuotojų 

pasitenkinimo darbu 
Kancleris 2014 m. 

< 60 proc. darbuotojų yra patenkinti savo 

darbu 

22.3 

Vykdyti apklausas dėl darbuotojų 

pasitenkinimo padalinių valdymo 

kokybe 

Kancleris  2014 m. 
< 50 proc. darbuotojų yra patenkinti savo 

padalinio valdymo kokybe 

22.4 Tobulinti valdymo įgūdžius Kancleris  2014 01 

Visas vadovaujantis personalas dalyvauja 

valdymo įgūdžių tobulinimo mokymuose 

(6 seminarai per metus) 

22.5 
Racionalizuoti LSU valdymo ir 

administravimo išlaidas 
Kancleris 2014 05 

LSU biudžeto išlaidų ir pajamų 

subalansavimas / racionalizavmas 
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Lietuvos sporto universiteto struktūra

 


