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G e r b i a m i  K o l e g o s ,

Senato patvirtintas Vilniaus universiteto vidutinës trukmës strateginis

veiklos planas parengtas ávertinus Europos universitetø asociacijos

atliktos tarptautinës ekspertizës rezultatus, Universiteto ir visø fakultetø

savianalizës duomenis bei atsiþvelgus á daugumà akademinës bendruo-

menës pastabø, pateiktø svarstant ðio plano projektà.

Rengiant ðá strateginá veiklos planà atlikta stiprybiø, silpnybiø,

galimybiø ir grësmiø, aplinkos ir þmoniø iðtekliø analizë, ávertinti ávairûs

veiksniai, galintys daryti átakà Universiteto veiklai, suformuluota Uni-

versiteto misija ir vizija, numatyti strateginiai tikslai. Iðryðkintos pa-

grindinës Universiteto veiklos kryptys, ávardyti konkretûs uþdaviniai

tikslams pasiekti. Visa senojo Vilniaus universiteto bendruomenë turi

stengtis, kad bûdamas seniausias, didþiausias ir geriausias Lietuvoje

Vilniaus universitetas ágytø Nacionalinio universiteto statusà.

Dëkoju  prorektoriams, dekanams ir daugeliui kitø Vilniaus uni-

versiteto akademinës bendruomenës nariø, kurie rengë ðá strateginá planà

ir nebuvo abejingi já svarstant.

Akad. BENEDIKTAS JUODKA

VU rektorius

R E K T O R I A U S  Þ O D I S
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Patvirtintas Senato 2007 m. geguþës 8 d. posëdyje,
protokolas Nr. S -2007-05

VILNIAUS UNIVERSITETO 2007–2013 METØ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

ÁVADAS

Vilniaus universitetas, vienas ið seniausiø Rytø ir Vidurio Europos uni-
versitetø, nuo pat ákûrimo 1579 metais buvo ne tik pagrindinis Lietu-
vos mokslo, studijø ir kultûros centras, bet ir vienas ið svarbiausiø inte-
lekto þidiniø, dariusiø poveiká Rusijai, Ukrainai, Lenkijai, Latvijai, Es-
tijai ir per visà savo sudëtingà istorijà nenutraukusiø sàsajos su akade-
mine Europos tradicija ir kultûra. Vilniaus universitete, seniausioje
Lietuvos studijø ir mokslo institucijoje, – viso Lietuvos mokslo pagrin-
das, mûsø europietiðkos krikðèioniðkosios kultûros ðaknys.

Tikras universitetas, bûdamas visø pirma skirtingø þinojimø ir tikëji-
mø, skirtingø individø, ávairiø kalbø ir kultûrø susitikimo, sàveikos ir
paþinimo, tarpusavio dvasinio turtinimo vieta, neiðvengiamai buvo ir liks
nacionalumo bei internacionalumo sàveikos terpë, skleidþianti paþinimo
ðviesà ne tik artimiausiai, bet ir tolimiausiai aplinkai. Kaip nacionalinis
universitetas, Vilniaus universitetas deklaruoja iðtikimybæ savo kalbai ir
kultûrai, jø puoselëjimo rûpestá kitø kultûrø aplinkoje. Taèiau universi-
tetas – tai institucija, padedanti lavinti individà, visuomenæ, tautà, for-
muojanti kultûrà per savos ir kitø kultûrø paþinimà ir taip turtinanti
savàjà bei kitas kultûras. Todël savo prigimtimi ir misija jis yra ir privalo
bûti tarptautinis. Vilniaus universiteto tarptautinis pobûdis ir vaidmuo,
nuolatinis ryðys su akademine Europos tradicija ir kultûra leido jam ge-
riausiai atlikti savo misijà, ðimtmeèius tausoti ir plëtoti akademinæ kul-
tûrà ir, nepaisant dramatiðkø istorijos aplinkybiø, veiklos pertrûkiø, drau-
dimø, suvarþymø, represijø ir netekèiø, puoselëti intelekto laisvæ.

Vilniaus universitetas, seniausias ir þymiausias klasikinis Lietuvos
universitetas, ir toliau liks lyderis tarp kitø Lietuvos aukðtøjø mokyklø
ir mokslo institucijø plaèiame fundamentaliøjø ir taikomøjø mokslø
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spektre, rengdamas aukðèiausios kvalifikacijos, plataus universitetinio
iðsilavinimo specialistus, teikdamas ávairiausias profesinio rengimo, to-
bulinimo, perkvalifikavimo ir kitas visuomenei reikðmingas paslaugas.

Vilniaus universitetas, iðtikimas savajai þiniø kaupimo, kûrimo ir
perdavimo misijai, plëtodamas diskusijø laisvæ ir kultûrà, ypaè iðsiskir-
damas per daugelá ðimtmeèiø puoselëta kitø kultûrø, politiniø, etni-
niø ir konfesiniø poþiûriø tolerancija, ir toliau rengs þmones svarbiau-
sioms veikloms ir pareigoms dabarties ir ateities Lietuvos visuomenëje.

Universiteto tyrimø, studijø ir visos infrastruktûros raida turi ati-
tikti Lietuvos ûkio restruktûrizavimo, þiniø ekonomikos kûrimo, kul-
tûros ir socialinës infrastruktûros plëtotës poreikius bei reikalavimus,
politiniø, socialiniø ir kultûros realijø kaità, lemiamà Lietuvos ásitrau-
kimo á Europos Sàjungos rinkà bei reintegravimosi á Europos ir pasau-
lio bendruomenæ. Todël tyrimø politikà ir projektus, studijø progra-
mas ir joms keliamus reikalavimus bûtina suderinti su Europos ir ge-
riausiais tarptautiniais standartais, ið esmës sumoderninti, optimizuoti
visà Universiteto valdymà.

Vilniaus universitetas yra pirmasis Lietuvos universitetas, 2004 m.
dalyvavæs Europos universitetø asociacijos (EUA) institucinio vertini-
mo programoje. Ðios programos metu buvo vertinamos ðios pagrindi-
nës veiklos sritys: valdymas ir sprendimø priëmimo sistema, administ-
ravimas, personalo vadyba, finansø valdymas, infrastruktûra ir turto
valdymas, mokslo valdymas ir mokslinës veiklos kokybës uþtikrinimas,
studijø programø kokybës uþtikrinimas, studijø proceso kokybës uþ-
tikrinimas, paslaugø studentams kokybës uþtikrinimas, informaciniø
technologijø naudojimas valdymui, administravimas, studijø ir moks-
lo organizavimas, ryðiai su socialiniais partneriais, tarptautinis bendra-
darbiavimas. Iðvardytø veiklos srièiø savianalizei atlikti buvo sudaryta
deðimt darbo grupiø. Savianalizës etapuose aktyviai dalyvavo visi Uni-
versiteto akademiniai ir neakademiniai padaliniai bei Studentø atsto-
vybës deleguoti studentai. Pagrindinis savianalizës rezultatas – atlikta
stiprybiø, silpnybiø, galimybiø ir grësmiø (SSGG) analizë ir iðryðkin-
tos pagrindiniø Universiteto veiklos srièiø problemos. Ðis rezultatas
sukûrë pagrindà ádiegti naujus strateginio planavimo principus. Uni-
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versiteto savianalizës ataskaità teigiamai ávertino Europos universitetø
asociacijos ekspertai.

Taigi Universitete telkiamos valdymo pastangos ir iðtekliai strategi-
niams siekiams ir tikslams ágyvendinti. Strateginio valdymo orientacija
pamaþu ágauna konkreèià iðraiðkà keièiant Universiteto valdymo struk-
tûras ir funkcijas, planuojant biudþetà. Strateginës reikðmës sprendi-
mai priimami Senate prieð tai juos aptarus ir suderinus keliose þemes-
nio lygmens valdymo pakopose. Taèiau ði valdymo sistema daþnai yra
grindþiama susitelkimu á koká nors vienà strateginës reikðmës klausi-
mà, neaprëpiant strateginio valdymo visumos, dël to yra sunku iðveng-
ti sprendimø diskretiðkumo.

Ðio 2007–2013 metø strateginio veiklos plano tikslas – pateikti
Universiteto strateginio valdymo veiklos kryptis, uþdavinius ir priemo-
nes siejantá dokumentà, kuris:

• já aptariant, aprobuojant ir ágyvendinant skatintø sutelkti dëme-
sá, intelektà ir veiksmus spræsti strateginio valdymo problemà;

• padëtø uþtikrinti strateginio valdymo darnumà ir loginá nuo-
seklumà Universiteto, fakultetø, katedrø ir kitø padaliniø lyg-
meniu;

• bûtø biudþeto sudarymo ir kitø iðtekliø paskirstymo orientyras.
Teoriniai ir metodiniai plano pagrindai kyla ið nuostatø, kad:
• ypaè dinamiðki aplinkos pokyèiai lemia bûtinumà taikyti strate-

gines veiklos plano adaptyvumo, t. y. dinamiðko, kasmetinio pri-
derinimo prie kintamos aplinkos, principà;

• labai riboti biudþeto iðtekliai verèia laikytis principo „iðtekliai –
kokybë“, t. y. siekti optimalios kokybës turint santykiðkai men-
kus iðteklius;

• konkurencinë aplinka verèia vadovautis principu „laikas ir þinau
kaip“, kuris reiðkia, kad dabartiniame pasaulyje daugiau prana-
ðumø ágyja tas, kuris sugeba per trumpiausià laikà sukurti, skleisti,
iðmokti naujø þiniø ir sugebëjimø.

Universiteto strateginio veiklos plano loginæ sandarà ir turiná lëmë
problemos, kuriai spræsti jis skirtas, pobûdis, numatyti tikslai bei jø
siekimo teoriniai ir metodiniai pagrindai.
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APLINKA IR IÐTEKLIAI

Mokslo ir studijø sistema veikia nuolat sparèiai kintanèios aplinkos
sàlygomis ir yra veikiama politiniø, ekonominiø, socialiniø, technolo-
giniø ir kitø veiksniø. Ji susijusi su visais procesais, vykstanèiais valsty-
bëje, ir patiria pasauliniø procesø átakà.

Politiniai veiksniai. Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà (toliau –
ES), bûtina suderinti ðalies mokslinæ kompetencijà ir aukðèiausios kva-
lifikacijos specialistø rengimà su europiniu lygmeniu, kitaip ðalis ne-
sugebës ne tik kurti, bet ir ádiegti sparèiai tobulëjanèiø technologijø, o
Lietuvoje parengti specialistai nesugebës konkuruoti atviroje ES darbo
rinkoje. Ðiomis aplinkybëmis nepaprastai svarbu iðnaudoti visas ES tei-
kiamas galimybes bei integruoti ðalies mokslà ir studijas á ES progra-
mas. Kuriant Lietuvoje þiniø visuomenæ, bûtina didinti reikiamø spe-
cialistø skaièiø bei gerinti jø rengimo kokybæ, sudarant prielaidas kur-
ti ir kuriant informacines ir kitas technologijas bei kitus þiniø visuo-
menës plëtrai reikalingus produktus. Ðalies raidos perspektyvos labai
priklausys nuo to, kaip bus sugebëta iðvengti neigiamø visuotinës glo-
balizacijos keliamø padariniø ir pasinaudoti jos teikiamomis didþiulë-
mis plëtros galimybëmis. Ðiuo aspektu mokslo ir technikos bei þinoji-
mo apskritai plëtra tampa lemiamu veiksniu, kokybiðkai keièianèiu vi-
sos visuomenës gyvenimo bûdà. Mokslo ir studijø sistemos (taip pat ir
Vilniaus universiteto, kaip sudedamosios jos dalies) ir jos plëtros svar-
ba nagrinëjamø procesø atþvilgiu darosi lemiama.

Ekonominiai veiksniai. Plëtojant ðalies ûká pagal þiniø visuome-
nës kûrimo reikalavimus, didëja aukðèiausios kvalifikacijos specialistø
(ágijusiø aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà) poreikis. Kita vertus, ða-
lies ûkis dar nëra pajëgus uþsakyti mokslinius tyrimus ir nesugeba ið-
naudoti visø Universiteto teikiamø galimybiø, o verslo ámoniø ir Uni-
versiteto ryðiai yra per silpni. Esminis mokslo ir studijø sistemos raidos
stabdis yra neadekvatus ðios sistemos finansavimas ir neracionali plët-
ra. Net ir pastaruoju metu vienam valstybës finansuojamam studentui
skiriamos lëðos yra nuo trijø iki deðimties kartø maþesnës nei ES ðalyse,
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pagal moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros iðlaidas Lietuva yra
toli nuo Lisabonos strategijoje numatytø rodikliø. Dël to nyksta Uni-
versiteto moksliniø tyrimø ir studijø áranga, senëja personalas.

Socialiniai veiksniai. Visuomenëje kyla iðsilavinimo prestiþas, ge-
riau suvokiami aukðtojo mokslo pranaðumai ir bûtinybë. Apie 30 proc.
visø stojanèiøjø á Lietuvos aukðtàsias universitetines mokyklas pirmàjá
renkasi Vilniaus universitetà. Visuomenë vis labiau supranta moksli-
niø tyrimø ir eksperimentinës plëtros darbø svarbà plëtojant ðalies ûká,
stiprinant jo konkurencingumà ir inovatyvumà, kuriant naujas darbo
vietas ir uþtikrinant ðalies mokslinæ kompetencijà. To iðraiðka gali bûti
Nacionalinis susitarimas siekiant ekonominës ir socialinës paþangos,
visuomeninës organizacijos „Þiniø ekonomikos forumas“ ásikûrimas.
Ðios organizacijos narys yra ir Vilniaus universitetas. Kaip neigiamà
socialiná veiksná galima paminëti „protø nutekëjimà“, tiek vidiná (per-
ëjimà dirbti á kitas institucijas, nesusijusias su mokslu ir studijomis),
tiek iðoriná (iðvykimà á kitas valstybes), ir su juo susijusius reiðkinius.
Galima ávardyti keletà tokios emigracijos prieþasèiø – maþi mokslinin-
kø atlyginimai, lëti mokslinës karjeros tempai, didelis mokslininkø ir
verslo institucijose dirbanèiø asmenø atlyginimø skirtumas. Daþnai
mokslininkams tenka dirbti keliose darbovietëse, norint uþtikrinti pri-
imtinà, neþeidþiantá þmogiðkojo orumo savo ðeimos gyvenimo lygá. Ga-
lima paminëti ribotas moksliniø tyrimø galimybes ir infrastruktûros,
ir finansavimo poþiûriu bei bendras visiems Lietuvos gyventojams so-
cialines ir ekonomines problemas. Be to, mokslo visuomenë menkai
átraukiama á dabartiniø ðalies ûkio ir kultûros problemø sprendimà,
strateginá ðalies raidos planavimà, vienokiø ar kitokiø valstybës valdþios
veiksmø padariniø prognozavimà.

Technologiniai veiksniai. Þiniø visuomenës plëtra ðalyje kelia nau-
jus informaciniø technologijø taikymo Universiteto darbe reikalavi-
mus ir formuoja naujus uþdavinius. Informacinës technologijos leidþia
beveik neribotai iðplësti aukðtojo mokslo prieinamumà ðalies gyvento-
jams, uþtikrinti beveik neribotà mokslinës informacijos sklaidà, pagrei-
tinti reikalingos informacijos paieðkà.
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Teisinë bazë. Vilniaus universitetas savo veikloje vadovaujasi Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija, Aukðtojo mokslo ástatymu, Mokslo ir
studijø ástatymu, Vilniaus universiteto statutu, kitais Lietuvos Res-
publikos teisës aktais. Vilniaus universitetà valdo Senatas ir rektorius.

Organizacinë struktûra. Universiteto struktûra suformuota pagal
jam priskirtas funkcijas. Dabartinæ Universiteto struktûrà sudaro ad-
ministracija, 12 fakultetø ir du fakulteto teises turintys institutai (jø
sudëtyje yra 120 katedrø ir joms prilygintø padaliniø), Medþiagoty-
ros ir taikomøjø mokslø institutas, penki tarpfakultetiniai studijø ir
mokslo centrai (Religijos studijø ir tyrimø centras, Lyèiø studijø cen-
tras, Orientalistikos centras, Vilniaus nuotoliniø studijø centras, Svei-
katos ir sporto centras), penki neakademiniai kamieniniai padaliniai
(Biblioteka, Skaièiavimo centras, Karjeros centras, Kultûros centras,
Saulëtekio informacinis centras). Universitetà sudaro ðeði akademiniai
miesteliai Vilniuje ir Kaune, bendrabuèiai, sveèiø namai, laboratori-
jos, dirbtuvës, garaþai, poilsiavietës ir studentø praktikø bazës – dau-
giau nei 100 pastatø Vilniuje, Kaune, Neringoje, Palangoje ir kitose
Lietuvos vietovëse. Vilniaus universitetas kartu su Sveikatos apsaugos
ministerija yra trijø klinikø ir ligoniniø steigëjas.

Þmoniø iðtekliai. 2006 m. gruodþio 31 d. duomenimis, Universi-
tete dirbo 3334 (2815 etatø) darbuotojai: 1644 (1276 etatai) peda-
gogai, 267 (241 etatas) mokslo darbuotojai, 671 (551 etatas) mokslà
ir studijas aptarnaujantis darbuotojas, 162 (157 etatai) bibliotekos dar-
buotojai, 70 (66 etatai) Skaièiavimo centro darbuotojø, 153 (150 eta-
tø) centrinës administracijos darbuotojai, 24 (23 etatai) akademiniø ir
neakademiniø padaliniø administracijos darbuotojai, 343 (351 eta-
tas) ûkio personalo darbuotojai. Tarp pedagogø ir mokslo darbuotojø
buvo 229 aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojai (201 etatas): habili-
tuotø daktarø profesoriø – 160 (146 etatai), habilituotø daktarø do-
centø – 40 (37 etatai), habilituotø daktarø (habilitacijos procedûrà
atlikusiø mokslininkø) – 26 (16 etatø), profesoriø daktarø – trys (du
etatai). Apie 30 proc. pedagogø ir 20 proc. mokslo darbuotojø Vil-
niaus universitete ëjo ne pagrindines pareigas.
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Planavimo sistema. Vilniaus universiteto veikla organizuojama va-
dovaujantis Ðvietimo ir mokslo ministerijos aprobuotais vieðai paskelb-
tais strateginiais veiklos planais.

Finansiniai iðtekliai. Vilniaus universitetas yra biudþetinë ástai-
ga, finansuojama ið Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto.

Apskaitos tinkamumas. Vilniaus universiteto apskaita organizuo-
jama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinës apskaitos ásta-
tymu, Biudþetiniø ástaigø buhalterinës apskaitos taisyklëmis, patvir-
tintomis Lietuvos Respublikos finansø ministro, ir kitais teisës aktais,
reglamentuojanèiais biudþetiniø ástaigø buhalterinæ, finansinæ ir sta-
tistinæ apskaitas.

Ryðiø sistema. Vilniaus universitete ádiegtas vietinis kompiuteriø
tinklas, funkcionuojantis kaip savarankiðkas universitetinis tinklas
AS5479, uþregistruotas Europos kompiuteriniø tinklø registre RIPE,
kompiuterizuotos visos administracijos darbo vietos, veikia kompiute-
riø klasës. Funkcionuoja Vilniaus universiteto integruota informacinë
sistema. Visi darbuotojai turi galimybæ naudotis interneto ir elektro-
ninio paðto paslaugomis.

Informaciniai iðtekliai. Vilniaus universiteto biblioteka, viena se-
niausiø ir turtingiausiø Rytø ir Vidurio Europos akademiniø moksli-
niø bibliotekø, savo fonduose yra sukaupusi per penkis milijonus kny-
gø, periodiniø leidiniø, rankraðèiø, retø ir senø spaudiniø, grafikos ir
kitø dokumentø. Greta tradiciniø informacijos iðtekliø biblioteka su-
daro galimybes naudotis elektroniniais informacijos iðtekliais: nuo 1993
metø kuriamu elektroniniu katalogu, kasmet papildomu 30 tûkst. pa-
vadinimø, pasaulinëmis ir nacionalinëmis mokslinës informacijos duo-
menø bazëmis ir paèios bibliotekos kuriamomis duomenø bazëmis.

Vidaus kontrolës sistema. Siekiant visapusiðkai uþtikrinti Universi-
teto veiklos gerinimà, ákurtas ir veikia Vidaus audito skyrius.
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MISIJA

Ákurtas 1579 metais remiantis europietiðkos krikðèioniðkosios kultûros
ir ðvietimo tradicijomis, mokslo ir studijø vienovæ laikydamas pamati-
niu visos veiklos principu, kurdamas ir skleisdamas þinias bei iðlaiky-
damas aukðtà akademinæ kompetencijà, Vilniaus universitetas:

• uþtikrina autentiðkosios universitetinës kultûros tæstinumà ir per
ðimtmeèius iðsaugotø tradicijø bei naujø idëjø tarpusavio turti-
nimo aplinkà;

• puoselëja minties laisvæ ir nuomoniø ávairovæ, atvirumà pasaulio
idëjoms ir inovacijoms, kolegialumo, tarpusavio pagarbos, pasi-
tikëjimo ir akademinës etikos vertybes;

• iðsaugo ir stiprina lyderio vaidmená tarp kitø Lietuvos mokslo
institucijø visose klasikinio universiteto prigimtá iðreiðkianèiose
mokslø srityse ir skatina tarptautiniu lygmeniu pripaþintus, ypaè
tarpdalykinio pobûdþio, mokslinius tyrimus;

• sudaro sàlygas studijuojantiems ásigyti universalø iðsilavinimà ir tapti
veikliais bei atsakingais specialistais, pasiþyminèiais plaèiais paþini-
mo ir profesinio tobulëjimo visà gyvenimà poreikiais ir gebëjimais,
aktyviais valstybës veiklos ir visuomenës gyvenimo dalyviais;

• siekia, kad visø formø studijø kokybë atitiktø tarptautiná lygmená
ir tenkintø studijuojanèiøjø, visuomenës ir valstybës poreikius.

VIZIJA

• Atsiþvelgiant á istorinæ ir dabartinæ Vilniaus universiteto svarbà Lietu-
vos visuomenei ir valstybei, ágyvendinti nacionalinio universiteto sta-
tuso suteikimo Vilniaus universitetui idëjà, kartu uþtikrinant iðskirtiná
(specifiná) savarankiðkumà ir autonomijà mokslo ir studijø proceso or-
ganizavimo srityje bei tiesioginæ atsiskaitomybæ visuomenei;

• ásitvirtinti Europos moksliniø tyrimø ir aukðtojo mokslo erdvëje
bei joje iðsiskirti aukðèiausiu mokslo lygiu, kurá iðlaikytø tarptauti-
ná pripaþinimà pelnæ ir pasiektø nauji Universiteto moksliniai ko-
lektyvai, taip pat kasmet didinti aktyvumà europinëse mokslo ir
studijø programose;
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• uþtikrinti, kad darni humanitariniø, socialiniø, fiziniø, biomedici-
nos ir technologiniø mokslø plëtra ir jø sàveika iðliktø ryðkiausias
Universiteto bruoþas, ið esmës skiriantis já nuo kitø Lietuvos moks-
lo ir studijø ástaigø;

• inicijuoti ir aktyviai ágyvendinti svarbius ðalies ûkio plëtrai projek-
tus, skatinti veiksmingà mokslo ir studijø institucijø bei aukðtøjø
technologijø ámoniø sàveikà ir sudaryti palankias inovacijoms ir ver-
slumui sàlygas bei aplinkà;

• sukurti gerai veikianèià studijø kokybës uþtikrinimo sistemà, kuri ga-
rantuotø veiksmingà vykdomø studijø programø aktualumo stebë-
senà ir ðiuolaikiðkø programø rengimà bei skatintø moderniø dësty-
mo metodø ir priemoniø diegimà. Ði sistema turi uþtikrinti, kad ben-
drieji ir profesiniai absolventø ágûdþiai ir kompetencijos atitiktø ða-
lies ekonomikos, kultûros, darbo rinkos poreikius ir tendencijas;

• gerokai iðplësti nenuosekliàsias, nuotolines ir kitas lanksèias studijø
formas bei bûdus ir tapti specialistø profesinës kompetencijos ne-
nutrûkstamo tobulinimo ir mokymosi visà gyvenimà centru, pade-
danèiu kurti nuolat besimokanèià visuomenæ.

STRATEGINIAI TIKSLAI

• Rengti aukðèiausios kvalifikacijos specialistus ir uþtikrinti ðalies moks-
linæ kompetencijà.

• Efektyviai naudoti Universiteto intelektinius iðteklius, infrastruk-
tûrà ir turtà.
Siekiant tenkinti besiplëtojanèio ðalies ûkio poreikius, bûtina ge-

rinti aukðèiausiosios kvalifikacijos specialistø rengimo kokybæ. Ne ma-
þiau svarbu kreipti Universitete vykdomus mokslinius tyrimus ir eks-
perimentinës plëtros darbus taip, kad jie geriau atlieptø ðalies ûkio
plëtros poreikius, prisidëtø prie jo konkurencingumo ir inovatyvumo
stiprinimo, naujø darbo vietø kûrimo, ðalies mokslinës kompetencijos
uþtikrinimo. Bûtina integruoti á Europos Sàjungos programas ðalies
mokslà ir studijas, panaudoti turimà mokslo ir studijø potencialà ða-
lies gynybai stiprinti, taip pat þiniø visuomenei Lietuvoje kurti.
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Ávardytiems tikslams pasiekti yra daug prielaidø – aukðtas specialis-
tø rengimo pagal daugelá studijø programø lygis, aukðtas moksliniø
tyrimø lygis daugelyje Universitete plëtojamø mokslo krypèiø, nors
Universiteto kai kuriø studijø krypèiø programø kiekis ir struktûra,
studentø / dëstytojø santykis nëra optimalûs, mokslininkø grupiø ry-
ðiai su ðalies ûkiu nëra pakankamai stiprûs. Siekti tikslo trukdo paly-
ginti silpna Universiteto techninë bazë, finansiniø iðtekliø jai stiprinti
bei mokslui ir studijoms plëtoti stoka, todël bûtina didinti turimø
finansiniø iðtekliø naudojimo efektyvumà.

Universitetas, kaip ir kitos aukðtosios mokyklos, gauna nepakanka-
mai lëðø ið valstybës biudþeto, t. y. ið valstybës biudþeto gaunamos
lëðos sudaro apie pusæ lëðø, apskaièiuotø pagal Vyriausybës patvirtintà
aukðtøjø mokyklø studijø kainos skaièiavimo metodikà. Todël Uni-
versitetui svarbu efektyviai naudoti sukauptus intelektinius iðteklius,
infrastruktûrà ir turtà papildomoms lëðoms gauti, kad galëtø jas skirti
pagrindinei veiklai vykdyti. Papildomos yra lëðos, gautos ið studentø
studijø ámokø, ið mokslinës ir ûkinës veiklos bei teikiamø paslaugø,
kurios nustatyta tvarka átraukiamos á valstybës biudþeto apskaità.

Universitetas turi ne tik plësti teikiamas mokamas paslaugas, bet ir
ieðkoti naujø finansavimo ðaltiniø. Artimiausias tikslas – iðplësti ne-
nuosekliàsias studijas. Taip pat reikia sparèiau plëtoti tiesioginius ry-
ðius su ðalies verslo ámonëmis, iðnaudoti turimà moksliná potencialà jø
problemoms spræsti, vykdyti uþsakomuosius mokslinius tyrimus. Tai
padës priartinti studijas ir mokslà prie ðiø dienø poreikiø.

Universiteto strateginiams tikslams ágyvendinti yra skiriama visa jo
veikla. Taèiau galima iðskirti septynias institucines veiklos kryptis, ku-
riø sëkmingas ágyvendinimas yra kritinis veiksnys, nulemsiantis toles-
næ Universiteto raidà. Ðios institucinës veiklos kryptys yra:

• mokslo rezultatyvumo didinimas;
• studijø kokybës gerinimas ir internacionalizavimas;
• personalo skatinimas;
• Universiteto bendruomenës stiprinimas ir santykiai su partneriais;
• informacinë plëtra;
• infrastruktûros plëtra;
• efektyvus finansø valdymas.
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INSTITUCINËS VEIKLOS KRYPTYS

Mokslo rezultatyvumo didinimas

Mokslo ir studijø vienovës bei ávairovës sintezë Unitas in diversitate yra
pamatiniai visos Universiteto veiklos principai, skatinantys didinti Uni-
versiteto mokslo potencialà, siekti tarptautinio pripaþinimo, o ypaè
plëtoti tarpdalykinio pobûdþio tyrimus ir studijas.

Vilniaus universiteto mokslininkai yra pasiekæ reikðmingø mokslo ir
eksperimentinës bei socialinës plëtros rezultatø Lietuvoje ir tarptautinë-
je erdvëje. Fundamentalieji fiziniø, biomedicinos, technologiniø, hu-
manitariniø ir socialiniø mokslø tyrimai, tarpdalykiniai darbai turi bûti
tarp svarbiausiø Vilniaus universiteto prioritetø, kurie suteiktø jam mokslo
universiteto statusà ir sietø su stipriausiais Europos ir pasaulio universi-
tetais bei deramai pristatytø Lietuvos mokslà tarptautinëje mokslo rin-
koje. Bûtina siekti, kad ðie darbai nesibaigtø naujø þiniø sukûrimu ir
sklaida, o bûtø panaudojami. Universiteto padaliniai (katedros, labora-
torijos, centrai, klinikos, institutai, fakultetai, tarpfakultetiniai dariniai)
turi ávertinti vykdomø darbø potencialà ir moksliniø tyrimø raidos per-
spektyvà, atsiþvelgdami á Lietuvos, Europos moksliniø tyrimø plëtros
tendencijas, taip pat platesnës tarptautinës kooperacijos reikmes, o Vil-
niaus universiteto mokslo plëtros strategija skiriama perspektyvioms moks-
liniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros (MTEP) kryptims plëtoti. Bûti-
na uþtikrinti fundamentaliøjø, taikomøjø tyrimø ir studijø sàveikà.

Prioritetø nustatymas leistø efektyviau paskirstyti esamus (ir gana ri-
botus) iðteklius ir racionaliau panaudoti pedagoginá mokslo personalà, kartu
perspektyvius jaunuosius mokslininkus, kuriems bûtina apibrëþti aiðkias
perspektyvas prioritetinëse mokslo kryptyse. Pasirinkti prioritetai turi ska-
tinti kurti naujas struktûras, tarp jø ir virtualias, koordinacines, tinklines,
o tai padëtø susidaryti kûrybingiems kolektyvams. Ágyvendinant pasirink-
tus prioritetus, reikia sutelkti ir veiksmingiau iðnaudoti visà turimà moks-
liná potencialà, bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos ir uþsienio institu-
cijomis patirtá, ieðkoti naujø formø – kurti klasterius, konsorciumus ar
kitas bendradarbiavimui organizuoti bûtinas struktûras.
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Universiteto strategijoje yra prioritetiniai ir remiami MTEP tyri-
mai, pelnæ tarptautiná pripaþinimà ir strategiðkai svarbûs regioninei
plëtrai, ðalies ûkio raidai, teisinës valstybës ir visos politinës sistemos
tobulinimui. Iðskirtiná dëmesá numatoma skirti naujoms perspekty-
vioms iniciatyvoms skatinti ir remti. Universitetas skatins investicijas á
ilgalaikes tyrimø programas, jungianèias Universiteto padalinius ir vietos
bei uþsienio partnerius ir iðteklius. Kartu bus remiami ir ieðkomojo,
inovacinio pobûdþio projektai, turintys potencialià vertæ. Bûtina ðios
veiklos sëkmës sàlyga: nuolat tobulinama dëstytojø ir mokslo darbuo-
tojø kvalifikacija bei palankesnë MTEP aplinka. Daug dëmesio turi
bûti skiriama doktorantûros studijø grandþiai, kuri vaidina svarbø vaid-
mená Universiteto mokslo veikloje, o dar svarbesná jos absolventams
ásiliejant á Lietuvos ûkio ir kultûros sritis.

Universitete vykdomø moksliniø tyrimø ávairovë sudaro visas prielai-
das sëkmingai plëtoti tarpdalykines mokslo kryptis ir studijas, sutelkiant
keliø padaliniø þmogiðkuosius iðteklius. Vidinës komunikacijos skatini-
mas leistø veiksmingai panaudoti Universiteto potencialà ir sëkmingiau
konkuruoti Lietuvos ir tarptautinëje mokslo erdvëje. Iðorinio finansavi-
mo galimybiø plëtojimas teiktø galimybæ pagerinti materialinæ techni-
næ bazæ ir sudaryti ðiuolaikines sàlygas vykdyti MTEP. Viena ið labai
svarbiø sëkmingo mokslinio darbo prielaidø – patogi ir veiksminga
MTEP aptarnavimo infrastruktûra, kuriai tobulinti bus skiriamas ypa-
tingas dëmesys. Universiteto mokslo vadybos tikslas – suderinti Univer-
siteto potencialo panaudojimà su bendra Europos ir pasaulio mokslo
erdve. Uþsibrëþtam tikslui pasiekti bûtina sukurti MTEP palankià ter-
pæ, aiðkiai apibrëþiant institucijos prioritetus, tinkamai paskirstant vi-
daus iðteklius, skatinant vidinæ komunikacijà, pleèiant iðorinio finansa-
vimo galimybiø paieðkà, gerinant MTEP aptarnavimo infrastruktûrà bei
informaciná aprûpinimà ir tobulinant mokslininkø skatinimo sistemà.

Bûtina atsiþvelgti á besikeièianèius iðorës veiksnius, kaip antai
globalizacija ir Europos mokslinës erdvës plëtra. Ðiø procesø sukelti
pokyèiai – iðorinio finansavimo galimybiø ir sàlygø ávairovë, paraiðkø
teikimo ir projektø administravimo sudëtingumas, iðtekliø mobiliza-
cijos poreikis ir kt. – reikalauja labai lanksèios Universiteto mokslo
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 Eil. 
Nr. 

Mokslo rezultatyvumo didinimo 
krypties uždavinys 

Mokslo rezultatyvumo didinimo krypties 
uždavinio įgyvendinimo kriterijai 

Užtikrinti tarptautinius standartus ati-
tinkantį mokslinio darbo gebėjimų ug-
dymą ir dėstytojų mokslinės kvali-
fikacijos tobulinimą 

• Naujų mokslinio darbo vietų ir tarp-
tautinius standartus tenkinančios 
mokslinės bazės sukūrimas. 

• Doktorantų ir mokslininkų tarptau-
tinių mainų plėtra 

Mokslo rezultatyvumo didinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą, kuris užtikrintų dėstytojų mokslinę 
kompetenciją visose Vilniaus universiteto studijų kryptyse ir skatintų ugdyti stu-
dentų mokslinių tyrimų gebėjimus. 
2. Steigti doktorantūros mokyklas, naudojančias Universiteto ir jo partnerių (ins-
titutų ir universitetų) mokslinį potencialą ir bazę. 

1. 

3. Įgyvendinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir doktorantų mobilumo programą 
Užtikrinti tarptautinį ir nacionalinį 
pripažinimą pelniusių ir naujas inicia-
tyvas pradėjusių mokslinių kolektyvų 
bei atskirų mokslininkų rėmimą 

• Investicijų į mokslinius tyrimus sistemos 
sukūrimas. 

• Koordinacinių, kompetencijos ir pa-
vyzdinių centrų skaičius. 

• Taikomųjų mokslinių tyrimų ir pas-
laugų teikimo plėtra 

Mokslo rezultatyvumo didinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Sukurti Vilniaus universiteto ekspertinio vertinimo metodiką ir nustatyti prio-
ritetines mokslo kryptis. 
2. Parengti Vilniaus universiteto koordinacinių, pavyzdinių ir kompetencijos centrų 
nuostatus ir šiuos centrus įforminti. 
3. Sukurti prioritetinių mokslo krypčių rėmimo programą ir naujų iniciatyvų 
skatinimo mechanizmą.  
4. Įgyvendinti paramos Vilniaus universiteto koordinaciniams, pavyzdiniams ir 
kompetencijos centrams programą. 
5. Išskirti mokslo grupes, pajėgias įgyvendinti naujas idėjas ir jas remti. 

2. 

6. Skatinti dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir Vilniaus universiteto mokslinių 
grupių veiklą plėtojant Europos Sąjungos mokslinę erdvę 

vadybos. Todël bûtina gerinti mokslininkø konsultavimà projektø ren-
gimo ir administravimo klausimais, ágyvendinti projektø kofinansavi-
mo sistemà, plësti informaciná MTEP aprûpinimà, aiðkiai reglamen-
tuoti esamas tvarkas, tobulinti mokslinës veiklos rodikliø apskaitos sis-
temà ir kt. Lanksèiai ir veiksmingai MTEP aptarnavimo infrastruktû-
rai kurti reikia nuolatinio personalo kvalifikacijos tobulinimo ir admi-
nistravimo ágûdþiø ugdymo.

Mokslo rezultatyvumo didinimo krypties tikslas – vykdyti tarptau-
tinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus,
eksperimentinës ir socialinës plëtros darbus, integruotis á pasaulio ir
Europos moksliniø tyrimø erdvæ. Ðio tikslo bus siekiama sprendþiant
toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numatytas priemones.
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Studijø kokybës gerinimas ir
 internacionalizavimas

Siekdamas ugdyti atvirus, kûrybingus ir tolerantiðkus, mokanèius veikti
ir bûti, plataus akiraèio, pasirengusius globalizacijos iððûkiams pilie-
èius, Universitetas turi laiduoti tokias studijas, kuriomis perteikiamos
ne tik þinios ir ágûdþiai, bet ir Universiteto kultûra ir tradicijos, ugdo-
ma argumentavimo ir kûrybingo, kritinio màstymo kultûra, gebëjimas
spræsti problemas, nuolat atsinaujinti, suprasti, priimti ir toleruoti pa-
saulio ir visuomenës ávairovæ, puoselëjamos demokratijos ir atviros pi-
lieèiø visuomenës vertybës. Universitetas nesitenkina siauros speciali-
zacijos ir akiraèio specialistø rengimu – jis ugdo gebanèià perþengti
„specialybës“ ribas, atsakingà, kûrybingà asmenybæ. Atsiþvelgiant á Uni-
versiteto misijà – puoselëti ir perduoti universitetinæ kultûrà ir lavini-
mà naujoms kartoms – reikia besàlygiðkai siekti geriausios studijø ir jø
programø kokybës, iðsilaisvinti ið pasenusiø ir kûrybingumà varþanèiø
veiklos formø ir sudaryti visas reikiamas sàlygas studijø kokybei uþtik-
rinti.

Universiteto raida turëtø bûti bendras visø tiek akademinës ben-
druomenës, tiek platesnës visuomenës nariø rûpestis, todël Universite-
tas turi ieðkoti ir palaikyti efektyvaus, geranoriðko ir veiksmingo Uni-

 Eil. 
Nr. 

Mokslo rezultatyvumo didinimo 
krypties uždavinys 

Mokslo rezultatyvumo didinimo krypties 
uždavinio įgyvendinimo kriterijai 

Kurti mokslinei veiklai palankesnę ap-
linką, kuri skatins mokslininkų inicia-
tyvą, kūrybinę laisvę, mokslo lyderių 
iškilimą, mokslinę kooperaciją ir kon-
kurenciją nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmeniu 

• Reikšmingų publikacijų skaičiaus di-
dėjimas. 

• Mokslinės veiklos rezultatų pripaži-
nimas valstybiniu ir tarptautiniu mas-
tu, nacionalinių ir tarptautinių mokslo 
apdovanojimų, grantų skaičius 

Mokslo rezultatyvumo didinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Parengti ir įgyvendinti projektą MTEP aptarnavimo infrastruktūrai pagerinti. 
2. Suformuoti fondą MTEP darbams kofinansuoti ir kredituoti. 
3. Tobulinti lėšų už mokslinius rezultatus paskirstymą.  
4. Gerinti informacinį MTEP aprūpinimą: naujų duomenų bazių įsigijimas ir senųjų 
išplėtimas bei modernizavimas. 

3. 

5. Skatinti MTEP veiklą tarptautiniuose kolektyvinio naudojimo centruose 
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versiteto vadovø ir Universiteto bendruomenës, studentø, dëstytojø ir
iðorës partneriø dialogo formø, taip ugdant diskusijos ir bendradarbia-
vimo aplinkà, kurioje tik ir gali skleistis kûrybinga ir visuomenei atsa-
kinga asmenybë. Toks dialogas turëtø bûti integrali studijø kokybës
uþtikrinimo sistemos dalis. Studentø, darbuotojø ir iðorës partneriø
nuomone turëtø remtis nuolatinë studijø programø, jø turinio, san-
daros ir formos perþiûra, siekiant uþtikrinti, kad ðios programos atitik-
tø visuomenës poreikius ir remtøsi veiksmingomis, kûrybiðkumà ska-
tinanèiomis mokymo ir mokymosi formomis.

Studijø kokybës gerinimo sistema turi bûti glaudþiai susijusi su
studijø programø ir studijø proceso internacionalizavimo prioritetu /
tikslu. Siekiant, kad Universitetas ásitvirtintø europinëje bei pasauli-
nëje mokslo ir studijø erdvëje ne tik kaip nacionalinis universitetas,
reprezentuojantis nedidelá Europos regionà, bet ir kaip institucija,
dominanti plaèiàjà pasaulio akademinæ bendruomenæ, bûtina kurti
lanksèià studijø sistemà ir internacionalizuoti studijø programas. Stu-
dijø programø internacionalizacijai reikia kryptingø ir sutelktø pa-
stangø. Veiksmingà konkurencijà pasaulinëje studijø ir mokslo erd-
vëje ámanoma uþtikrinti tik keliant paèius ambicingiausius tikslus ir
kryptingai mobilizuojant iðteklius studijø programoms uþsienio kal-
bomis vykdyti paþangiausiose moksliniø tyrimø srityse bei regiono
specifikà atspindinèiose ir turinèiose didþiausià konkurenciná poten-
cialà kryptyse.

Studijø kokybës gerinimo ir internacionalizavimo krypties tikslas –
internacionalizuoti studijø programas ir sukurti gerai funkcionuojan-
èià ir apimanèià visà akademinæ bendruomenæ studijø kokybës uþtikri-
nimo sistemà, kuri garantuotø veiksmingà vykdomø studijø programø
stebësenà, ðiuolaikiðkø programø rengimà, skatintø moderniø dësty-
mo metodø ir priemoniø diegimà, uþtikrintø aukðèiausios kvalifikaci-
jos specialistø, atitinkanèiø ekonomikos, kultûros, darbo rinkos porei-
kius ir tendencijas, rengimà. Ðio tikslo bus siekiama sprendþiant toliau
iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numatytas priemones.
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Eil. 
Nr. 

Studijų kokybės gerinimo ir  
internacionalizavimo krypties uždavinys 

Studijų kokybės gerinimo ir 
internacionalizavimo krypties 

uždavinio įgyvendinimo kriterijai 
Rengti ir vykdyti studijų programas, kurios 
užtikrina optimalų ir efektyvų esamų ir 
numatomų ekonomikos, kultūros, darbo 
rinkos poreikių tenkinimą 

• Atnaujintų pirmosios ir antrosios 
pakopos studijų programų skaičius. 

• Parengtų programų anglų kalba 
skaičius. 

• Parengtų jungtinių studijų programų 
skaičius 

Studijų kokybės gerinimo ir internacionalizavimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Rengti magistrantūros studijų programas anglų kalba ir jungtines studijų programas. 
2. Įkurti metodinį centrą, kuris padėtų programų rengėjams kvalifikuotai parengti 
studijų programas. 

1. 

3. Grįžtamojo studijų programų įgyvendinimo ryšio organizavimas 
Sukurti visą studijų procesą apimančią stu-
dijų kokybės gerinimo ir palaikymo sis-
temą, užtikrinančią pažangiausių studijų 
organizavimo naujovių įgyvendinimą 

• Sukurta kasmetinių kokybės palai-
kymo uždavinių nustatymo sistema 

Studijų kokybės gerinimo ir internacionalizavimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Įkurti kokybės komitetą.  
2. Įdiegti dalyko dėstymo kokybės apklausos sistemą duomenų bazėje. 
3. Puoselėti ir stiprinti akademinės bendruomenės vertybes, kuriomis grindžiama stu-
dijų kokybės kultūra, bei formuoti naujas tradicijas studijų srityje, įtvirtinančias ir 
palaikančias Vilniaus universiteto bendruomenės tapatumą. 

2. 

4. Skleisti ir įdiegti Universiteto mastu atskiruose fakultetuose ar studijų programose 
pasiteisinusias studijų kokybės užtikrinimo priemones 
Išplėsti studentams skirtų paslaugų studijų 
srityje teikimą ir pagerinti studijų proceso 
administravimą, užtikrinant atvirą ir palai-
kančią mokymosi aplinką 

• Studijų programų ir dėstomųjų daly-
kų informacinės sistemos sukūrimas. 

• Studijų konsultantų sistemos paren-
gimas 

Studijų kokybės gerinimo ir internacionalizavimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Įdiegti ir laikytis informacinės sistemos studijų programų ir dėstomųjų dalykų 
tarptautinio standarto.  
2. Įgyvendinti visų formų studijų administravimą informacinėje sistemoje. 
3. Parengti individualių studijų sistemą gabiausiems studentams, suteikti studentams 
galimybę pasirinkti bendrojo universitetinio lavinimo dalykus iš siūlomo sąrašo. 

3. 

4. Viešinti 25 proc. gabiausių absolventų reitingo 
Užtikrinti naujausių informacinių technologijų 
taikymą studijų procese bei studijų šaltinių, 
būtinų efektyvioms ir kokybiškoms studijoms, 
prieinamumą studentams ir dėstytojams 

• Dėstomų dalykų tinklaviečių ir 
elektroninių konspektų skaičius 

Studijų kokybės gerinimo ir internacionalizavimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Studijų bazės ir informacinių studijoms reikalingų išteklių plėtra 

4. 

2. Įvesti dėstomų dalykų elektroninių konspektų sistemą 
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Personalo skatinimas

Kiekvienam Universiteto padaliniui privalu ieðkoti akademiðkai ne-
priekaiðtingø, Universiteto reikmes ir vidaus galimybes atitinkanèiø
darbuotojø. Personalo skatinimo veikla turëtø bûti orientuota á maksi-
malø darbuotojø potencialo atskleidimà, sàlygø tobulëti sudarymà ir
efektyvià skatinimo sistemà. Lygiavos nei padaliniuose, nei tarp jø ne-
turi bûti, ir ji neturëtø bûti toleruojama. Daugiau turi laimëti tie,
kurie daugiau, efektyviau ir perspektyviau dirba, o darbo efektyvumas
turi bûti siejamas su aiðkiais mokslo, studijø kokybës parametrais: skel-
biamais mokslo ir metodiniais darbais, teigiamai ávertintais bakalau-
rais, magistrais, doktorantais, intelekto ir kitais produktais, plëtoja-
mais tarpfakultetiniais, tarpinstituciniais ir tarptautiniais ryðiais.

Personalo skatinimo krypties tikslas – didinti personalo intelekti-
ná, moraliná ir motyvaciná potencialà. Ðio tikslo bus siekiama spren-
dþiant toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numatytas prie-
mones.

 
 

Eil. 
Nr. 

Studijų kokybės gerinimo ir  
internacionalizavimo krypties uždavinys 

Studijų kokybės gerinimo ir 
internacionalizavimo krypties 

uždavinio įgyvendinimo kriterijai 

Plėsti ir gilinti tarptautinio bendradar-
biavimo ryšius, tampant aktyviu tarptau-
tinės mokslo ir studijų institucijų bendruo-
menės nariu 

• Studijų mainuose dalyvaujančių stu-
dentų skaičius. 

• Studijų mainuose dalyvaujančių dės-
tytojų skaičius. 

• Užsienio šalių dėstytojų, dėstančių 
Vilniaus universitete, skaičius 

Studijų kokybės gerinimo ir internacionalizavimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Skatinti dėstytojų ir studentų dalyvavimą studijų mainų programose. 

2. Parengti veiksmų programą, numatančią aktyvesnį trečiosios pakopos studentų 
dalyvavimą tarptautiniuose mainuose.  

5. 

3. Parengti užsienio šalių dėstytojų įtraukimo į studijų procesą porgramą 
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Universiteto bendruomenës
stiprinimas ir santykiai su partneriais

Labai svarbu, kad informacija apie Universiteto veiklà pasiektø visà Uni-
versiteto bendruomenæ ir jo aplinkà, skatintø visuomenës supratimà ir
paramà jam, padëtø uþmegzti ir plëtoti ryðius su ávairiais savo partne-
riais, rëmëjais, uþsakovais.

 Eil. 
Nr. 

Personalo skatinimo 
krypties uždavinys 

Personalo skatinimo krypties  
uždavinio įgyvendinimo kriterijai 

Siekti personalo vadybos funkcijos siste-
minio baigtumo 

• Personalo stabilumas ir veiklos efek-
tyvumas 

Personalo skatinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. 

1. Transformuoti personalo vadybą organizaciniu ir funkciniu požiūriu 
Subalansuoti įvairių personalo grupių (kva-
lifikacinių, amžiaus ir kt.) santykį 

• Atliktos kiekybinės ir kokybinės ne-
atitikties analizės. 

• Realių modelių ir technologijų praktinis 
pritaikomumas, pasiekti rezultatai 

Personalo skatinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Atlikti personalo struktūros auditą, atsižvelgiant į atskirų fakultetų veiklos specifiką. 
2. Parengti personalo atjauninimo galimybių studiją. 
3. Sukurti ir įgyvendinti darbuotojų lojalumo programas. 

2. 

4. Parengti jaunų dėstytojų paieškos sistemą, apimančią doktorantų rėmimą, jų rengimą 
pedagoginei veiklai 
Padidinti personalo motyvavimo sistemos 
efektyvumą 

• Racionalių paskatų paketo forma-
vimas. 

• Geriausių dėstytojų moralinis ir 
finansinis skatinimas 

Personalo skatinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Parengti lankstų diferencijuoto apmokėjimo sistemos pagal galutinius veiklos re-
zultatus modelį. 

3. 

2. Identifikuoti ir efektyviai panaudoti nepinigines skatinimo formas 
Sukurti Vilniaus universiteto strateginius 
plėtros tikslus atitinkančią visų lygių per-
sonalo kvalifikacinio ugdymo sistemą 

• Naudojamų ugdymo formų ir metodų 
įvertinimas studentų ir dėstytojų ap-
klausų metu. 

• Dėstytojų dalyvavimas seminaruose, 
konferencijose, stažuotėse užsienio 
universitetuose 

Personalo skatinimo uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Suformuoti vidinio kvalifikacinio ugdymo sistemos modelį. 
2. Užtikrinti efektyvią išorinio ir vidinio kvalifikacinio ugdymo principų, metodų sklai-
dą Universitete. 
3. Formuoti darbuotojų kompetenciją, orientuotą į emocinių santykių stabilumo pa-
laikymą. 

4. 

4. Įdiegti finansiškai pagrįstą dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
ir atestavimo universitetinę strategiją 
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Universiteto studentai, jø atstovybë ir organizacijos turi padëti regu-
liuoti ir daryti adekvaèià átakà Universiteto veiklai. Pirmiausia per savival-
dà jie turi siekti motyvuoto studentø atstovavimo fakultetø ir Universiteto
valdymo struktûrose, studentø nuomonës integravimo á visus Universite-
to raidos projektus.

Universiteto absolventams, auklëtiniams, alumni Universitatis reikë-
tø sudaryti sàlygas ne tik dvasiðkai, bet ir materialiai remti Universiteto
katedras, centrus, institutus, fakultetus, o jø paramà adekvaèiai ávertinti
ir áamþinti. Tikslinga specialø dëmesá skirti Universiteto absolventams,
ásitvirtinusiems pasauliná pripaþinimà pelniusiuose mokslo centruose, ir
skatinti jø ásitraukimà á bendras moksliniø tyrimø programas.

Universiteto bendruomenës stiprinimà gali uþtikrinti tik turima aiðki
korporacinë politika ir jos ágyvendinimas. Universitete vykstantys ben-
druomeniniai renginiai turëtø bûti skirti ne uþdaram elitiniam asme-
nø ratui, o apimti kuo platesnius Universiteto bendruomenës sluoks-
nius, kuo daugiau studentø. Reikëtø siekti, kad bent kartà per metus
vyktø tokie universiteto masto renginiai.

Besikeièianèios aplinkos sàlygos verèia Universitetà persvarstyti ir
savo santykius su kitomis aukðtosiomis mokyklomis, taip pat ir neuni-
versitetinëmis. Reikëtø aktyvinti dialogà su kolegijomis, numatyti bû-
dus, kaip kolegijos absolventai galëtø sutrumpinti kelià nuo profesiniø
bakalauro studijø iki universitetiniø magistro studijø. Bûtø tikslinga
derinti bakalauro studijø programas su kitomis universitetinëmis aukð-
tosiomis mokyklomis taip, kad jø absolventai galëtø lengviau patekti á
magistrantûros studijas Vilniaus universitete.

Universitetas turëtø plaèiau panaudoti savo intelektinius iðteklius
ðvietëjiðkai veiklai. Ðià veiklà bûtø tikslinga plëtoti dviem pagrindinë-
mis kryptimis: dirbti su ypaè gabiais moksleiviais ir ðviesti vyresniojo
amþiaus þmones. Pirmoji kryptis galëtø bûti ágyvendinama organizuo-
jant specialias dalykines mokyklas ar vasaros kursus moksleiviams tø
mokyklø, su kuriomis Universitetas yra sudaræs dviðales sutartis. Taip
pat reikëtø teikti metodinæ ir dalykinæ pagalbà tiek moksleiviø olim-
piadø dalyviams, tiek organizatoriams. Antroji kryptis galëtø bûti ágy-
vendinama nuolat organizuojant paskaitas ar paskaitø ciklus vyresnio
amþiaus asmenims apie naujausius mokslo ir technologijø laimëjimus.
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 Eil. 
Nr. 

Universiteto bendruomenės 
stiprinimo ir santykių su 

partneriais krypties uždavinys 

Universiteto bendruomenės stiprinimo 
 ir santykių su partneriais krypties uždavinio 

įgyvendinimo kriterijai 

Užtikrinti objektyvų ir sava-
laikį informacijos apie es-
minius Universiteto bendruo-
menės gyvenimo įvykius patei-
kimą visuomenei siekiant stip-
rinti Universiteto reputaciją ir 
žinomumą 

• Universiteto leidinių skaičius. 
• Spaudos pranešimų skaičius. 
• Dažnesnis Universiteto vardo teigiamame kon-

tekste minėjimas žiniasklaidoje. 
• Universiteto ekspertų dalyvavimas darbo gru-

pėse, rengiančiose teisės aktus. 
• Ekspertų pasisakymų žiniasklaidoje, jų komen-

tarų skaičius. 
• Parodų, mugių, knygų pristatymų skaičius 

Universiteto bendruomenės stiprinimo ir santykių 
su partneriais uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Parengti viešųjų ryšių plėtros, remiantis Universiteto leidiniais ir interneto puslapiu, 
planą. 
2. Parengti ir įgyvendinti informacinių priemonių, skirtų žiniasklaidos atstovams, planą; 
parengti Universiteto ekspertų įvairiausiose mokslų srityse sąrašą ir pateikti jį žiniasklaidai. 
3. Užtikrinti periodinį informacijos apie Vilniaus universitetą pateikimą visuomenės 
informavimo priemonėse. 
4. Parengti ir įgyvendinti ryšių su valstybės institucijomis ir jų vadovais programą. 
5. Daryti įtaką Lietuvos aukštojo mokslo reformai ir informuoti Lietuvos valdžios ins-
titucijas bei visuomenę apie aukštojo mokslo tikslus, laimėjimus, problemas ir 
poreikius. 

1. 

6. Įsteigti verslo ir mokslo bei studijų koordinavimo komitetą, kuris būtų rektoriaus 
patariamasis organas ir kurį sudarytų Lietuvos verslo atstovai 

Tokias paskaitas galëtø skaityti ir þymûs Universiteto profesoriai, ir
mokslinæ karjerà tik pradedantys Vilniaus universiteto bendruomenës
nariai – jauni dëstytojai, doktorantai ir magistrantai.

Universiteto bendruomenës stiprinimo ir santykiø su partneriais
krypties tikslas – komunikuoti Universiteto tikslus, siekius ir vertybes
visuomenei, stiprinti Universiteto tapatumà (taip pat Vilniaus univer-
siteto bendruomenëje), kad kiekvienas jos narys gerai þinotø Universi-
teto tikslus ir prisidëtø prie jø ágyvendinimo. Ðio tikslo bus siekiama
sprendþiant toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numatytas
priemones.
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Eil. 
Nr. 

Universiteto bendruomenės 
stiprinimo ir santykių su 

partneriais krypties uždavinys 

Universiteto bendruomenės stiprinimo ir 
santykių su partneriais krypties uždavinio 

įgyvendinimo kriterijai 
Stiprinti Vilniaus universiteto 
tapatumą Universiteto bendruo-
menėje, kad kiekvienas jos narys 
gerai žinotų Universiteto tikslus 
ir prisidėtų prie jų įgyvendinimo 

• Universiteto korporacinių renginių skaičius. 
• Vilniaus universiteto veikiančių alumnų orga-

nizacijų skaičius. 
• Vilniaus universiteto alumnų duomenų bazėje 

užsiregistravusiųjų skaičius. 
• Studentų savivaldoje realiai dalyvaujančių stu-

dentų skaičius 

Universiteto bendruomenės stiprinimo ir santykių  
su partneriais uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Vidaus spaudoje nuolat informuoti bendruomenę apie Universiteto gyvenimo 
naujienas, pokyčius, veiklos tikslus ir laimėjimus. 
2. Parengti ir įgyvendinti Vilniaus universiteto visuotinių bendruomenės renginių planą. 
3. Skatinti darbuotojus ir studentus reikšti savo nuomonę, dalyvauti bendruomenės 
reikaluose. 
4. Teikti informacinę ir organizacinę pagalbą veikiančioms ir besisteigiančioms 
alumnų organizacijoms, pasiūlyti alumnams nuolaidas perkant Vilniaus universiteto 
išleistas knygas ir suvenyrus, kviesti juos į Universiteto renginius. 
5. Parengti privalomą / pasirenkamąjį Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslo 
istorijos dalyką visų fakultetų studentams. 

2. 

6. Stiprinti studentų savivaldą  

 Užtikrinti efektyvų bendradar-
biavimą su kitomis mokslo ir 
studijų institucijomis, siekiant ge-
resnės studijų ir mokslinių tyrimų 
kokybės bei efektyvesnio Univer-
siteto misijos įgyvendinimo 

• Sutarčių su kitais universitetais dėl bendra-
darbiavimo studijų srityje skaičius. 

• Sutarčių su kolegijomis dėl bendradarbiavimo 
studijų srityje skaičius. 

• Sutarčių su valstybės mokslo institutais skai-
čius. 

• Projektų, įgyvendintų bendradarbiaujant su 
kitais universitetais, kolegijomis ir mokslo 
institutais, skaičius. 

• Projektų, įgyvendintų bendradarbiaujant su 
kitų šalių mokslo centrais, skaičius 

Universiteto bendruomenės stiprinimo ir santykių su partneriais uždavinio 
įgyvendinimo priemonės 

1. Parengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su kitomis universitetinėmis aukštosiomis 
mokyklomis studijų ir mokslinių tyrimų srityje programą. 
2. Parengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su kolegijomis studijų srityje programą. 
3. Parengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo su valstybės mokslo institutais ir kitų 
šalių mokslo centrais doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų srityje programą. 

3. 

4. Parengti su socialiniais partneriais suderintą kvalifikacijos kėlimo paslaugų paketą 
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Informacinë plëtra

Þiniø visuomenës reikalavimai ir besikeièianti studijø paradigma su-
teikti studentams ne tiek konkreèiø þiniø, kiek iðugdyti nuolatinio mo-
kymosi poreiká ir gebëjimus, informaciná mokslo ir studijø aprûpini-
mà daro vienu ið svarbiausiø ðiuolaikinio universiteto sëkmës veiksniø.
Informaciniø technologijø, bendros informacinës infrastruktûros, elek-
troniniø, taip pat tradiciniø informacijos iðtekliø ir paslaugø plëtra bei
informacinës kompetencijos ugdymas yra pagrindinës informacinës plët-
ros krypties gairës.

Moksliniø tyrimø informacinës infrastruktûros plëtra yra viena ið
prioritetiniø Europos Komisijos mokslo politikos krypèiø. Joje pabrë-
þiama bendros (angl. seamless) prieigos tiek prie tyrimams ir studijoms
reikalingø ðaltiniø, tiek prie tyrimø rezultatø ir publikacijø bûtinybë;
bûtinybë uþtikrinti ilgalaiká elektroniniø iðtekliø iðsaugojimà ir insti-
tuciniø bei nacionaliniø sistemø suderinimà su tarptautiniais standar-
tais.

 Eil. 
Nr. 

Universiteto bendruomenės 
stiprinimo ir santykių su 

partneriais krypties uždavinys 

Universiteto bendruomenės stiprinimo ir 
santykių su partneriais krypties uždavinio 

įgyvendinimo kriterijai 
Vykdyti Vilniaus universiteto 
švietėjišką misiją, kartu rūpinantis 
geriausių Lietuvos moksleivių 
pritraukimu bei Universiteto 
mokslo potencialo pristatymu 
visuomenei 

• Sutarčių su mokyklomis ir gimnazijomis skai-
čius. 

• Specialių kursų moksleiviams, vasaros mokyklų 
ir kt. renginių skaičius. 

• Viešųjų paskaitų skaičius. 
• Visuomenei skirtų viešų renginių skaičius. 
• Mokslo populiarinimo straipsnių, leidinių, inter-

neto svetainių skaičius 

Prioritetinės veiklos uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su visų Lietuvos regionų mokyklomis ir 
gimnazijomis. 
2. Organizuoti dėstytojų, doktorantų ir magistrantų darbą su gabiausiais Lietuvos 
moksleiviais, padedant jiems dalyvauti šalies ir tarptautinėse moksleivių olimpiadose. 
3. Užmegzti ryšius su visuomeninėmis ir profesinėmis organizacijomis, organizuoti 
viešas paskaitas, kurių metu visuomenė būtų supažindinama su naujausiais mokslo ir 
technologijų laimėjimais. 

4. 

4. Plėtoti Universiteto Mokslo muziejų ir inicijuoti Nacionalinio mokslo muziejaus 
įsteigimą 
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Ðie tikslai gali bûti ágyvendinti keliø Universiteto padaliniø, pir-
miausia – Skaièiavimo centro, Bibliotekos, Studijø direkcijos, Mokslo
skyriaus – bendrø veiksmø pagrindu. Ðiuolaikinë akademinë bibliote-
ka ne tik tenkina akademinës bendruomenës informacijos, komunika-
cijos, kultûros, paþinimo ir socializacijos poreikius, bet ir juos skatina,
plëtoja, sukuria palankià informacinæ terpæ akademiniam procesui. Nau-
josios Vilniaus universiteto bibliotekos – mokslinës komunikacijos cen-
tro – statyba ir esamø bibliotekos paslaugø, iðtekliø ir patalpø moder-
nizavimas yra bûtinos priemonës Universiteto informacinei plëtrai.

Tolesnei Universiteto raidai bûtina technologinë Skaièiavimo cen-
tro renovacija, centro paslaugoms tolydþiai apimant visas katedras, cen-
trus, institutus, fakultetus, administracijos ir ûkio padalinius, uþtikri-
nant informaciná visø Universiteto miesteliø ryðá, visavertá Universite-
to dalyvavimà tarptautiniø informaciniø tinklø sistemoje.

Informacinës plëtros krypties tikslas – didinti informaciniø tech-
nologijø naudojimo visose Universiteto veiklos srityse efektyvumà, at-
naujinti Universiteto informacijos sistemas, duomenø bazes ir komu-
nikacijas studijø, mokslo ir sprendimø priëmimo tikslams. Ðio tikslo
bus siekiama sprendþiant toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant
numatytas priemones.

 Eil. 
Nr. 

Informacinės plėtros  
krypties uždavinys 

Informacinės plėtros krypties uždavinio 
 įgyvendinimo kriterijai 

Užtikrinti visokeriopą ir savalaikį 
informacijos išteklių pasiekiamumą 

• Vartotojų skaičius. 
• Teikiamų paslaugų skaičius 

Informacinės plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Įrengti bevielio interneto prieigą. 
2. Užtikrinti poreikius atitinkančią tinklo spartą. 
3. Sudaryti bendrus informacijos kūrimo, skleidimo ir saugojimo standartus. 
4. Įkurti Akademinių ir mokslinių skaičiavimų mazgą (angl. node). 
5. Integruoti skaičiavimo sistemų pajėgumus į išorinius didelės galios skaičiavimų 
klasterius. 

1. 

6. Sudaryti sąlygas naudotis tarptautinėmis mokslinės informacijos duomenų bazėmis 
iš visų Universiteto kompiuterizuotų darbo vietų 
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INFRASTRUKTÛROS
PLËTRA

Strateginis Universiteto uþdavinys, lemiantis jo raidos perspektyvà, –
naujosios Universiteto bibliotekos, atitinkanèios ðiuolaikinius informa-
ciniø technologijø standartus, statyba, Medicinos fakulteto perkëlimas á
Santariðkiø sveikatos miestelá, o Chemijos, Matematikos ir informatikos
bei Gamtos mokslø fakultetø – á Saulëtekio akademiná miestelá. Visø
Universiteto miesteliø, jo pastatø ir teritorijø sutvarkymas, tinkama prie-
þiûra ir derama apsauga – ne tik neatidëliotina bûtinybë, bet ir rentabi-
liausia, keleriopai atsiperkanti investicija, ir – ne maþiau svarbu – tikra
tiek Universiteto, tiek viso Vilniaus miesto vizitinë kortelë.

Taèiau infrastruktûrinë Universiteto pertvarka, fakultetø perkëli-
mas ið vienos miesto vietos á kità nëra savitiksliai dalykai – pirmiausia
tai turi padëti geriau ágyvendinti Universiteto misijà. Universiteto pa-
daliniø koncentravimas keliuose pagrindiniuose Universiteto mieste-
liuose turëtø sudaryti fizines prielaidas tolesnei Universiteto padaliniø
funkcinei pertvarkai.

 Eil. 
Nr. 

Informacinės plėtros  
krypties uždavinys 

Informacinės plėtros krypties uždavinio 
 įgyvendinimo kriterijai 

Skleisti žinias vidaus ir išorės varto-
tojams 

• Įdėtų dokumentų skaičius. 
• Automatizuotų veiklos procesų skaičius. 
• Studijų kokybės parametrų pokytis 

Informacinės plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Įdiegti dokumentų valdymo sistemą. 
2. Įdiegti naujas finansų apskaitos, personalo informacijos ir studijų sistemas. 
3. Sukurti naujo turinio Vilniaus universiteto portalą. 
4. Sukaupti elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. 
5. Parengti ir įgyvendinti Vilniaus universiteto elektroninės talpyklos projektą. 
6. Plėtoti Vilniaus universiteto bibliotekos elektroninius išteklius ir paslaugas. 

2. 

7. Sukurti studijų kokybės vertinimo informacijos sistemą 
Tinkamai atstovauti šalies mastu 
vykdomuose informacinių sistemų 
kūrimo procesuose 

• Nacionalinių centrų skaičius Universitete 

Informacinės plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Įkurti ir palaikyti Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų duomenų centrą. 

3. 

2. Palaikyti nacionalinės elektroninės visateksčių dokumentų duomenų bazės saugyklą 
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Infrastruktûros plëtros programos turëtø bûti finansuojamos ið visø
ámanomø finansavimo ðaltiniø: valstybës investicijø programos, ES
struktûriniø fondø, valstybës nekilnojamojo turto atnaujinimo pro-
gramos, Universiteto specialiosios programos ir privaèiø investuotojø
(ástatymø numatytais atvejais) lëðø. Ðià programà ágyvendinti turëtø
padëti aktyvus Universiteto dalyvavimas „Saulëtekio slënio“ projekte,
kuriant valstybinës reikðmës mokslo, studijø ir verslo centrus (slënius).

Tuo pat metu Universitetas, saugodamas ir stiprindamas susiklos-
èiusias geriausias veiklos tradicijas, privalo iðlaikyti natûraliai susifor-
mavusià struktûrà su nutolusiais, ne Vilniuje esanèiais padaliniais.

Infrastruktûros plëtros krypties tikslas – ágyvendinti efektyvø in-
vesticijø planà, numatantá tokià investiciniø projektø visumà, kuri leistø
ið esmës atnaujinti ir modernizuoti materialiàjà bazæ ir sudarytø pa-
grindà strateginës veiklos uþdaviniams ágyvendinti. Ðio tikslo bus sie-
kiama sprendþiant toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numa-
tytas priemones.

 Eil. 
Nr. 

Infrastruktūros plėtros  
krypties uždavinys 

Infrastruktūros plėtros krypties 
uždavinio  įgyvendinimo kriterijai 

Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto 
atnaujinimo programos įgyvendinimą Vil-
niaus universitete 

• Naujų pastatytų objektų skaičius. 
• Objektų, patekusių į atnaujinamo 

valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, 
skaičius. 

• Parengtų investicinių projektų skai-
čius. 

• Atnaujintų objektų skaičius 
Infrastruktūros plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Organizuoti Saulėtekio mokslinės komunikacijos centro (naujosios bibliotekos) 
statybą. 
2. Įvertinti Universiteto naudojamų pastatų būklę ir jų galimybę būti įtrauktiems į 
valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo programą. 
3. Parengti Gamtos mokslų, Chemijos, Matematikos ir informatikos fakultetų perkėlimo 
į Saulėtekio akademinį miestelį, o Medicinos fakulteto – į Santariškių sveikatos miestelį 
investicinius projektus. 

1. 

4. Inicijuoti ir įgyvendinti Universiteto studentų praktikų ir akademinės bendruomenės 
poilsio bazių atnaujinimo ir rekonstrukcijos projektus 
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Efektyvus finansø valdymas

Dël nepakankamo finansavimo kylanèios problemos negali bûti iðspræs-
tos tik bandant gauti lëðø. Taip pat bûtina uþtikrinti optimalø esamø
iðtekliø panaudojimà ir stengtis ieðkoti bûdø sumaþinti iðlaidas ir pa-
gerinti iðlaidø ir naudos santyká. Vakarø Europos universitetuose se-
niai pastebima tendencija perduoti atsakomybæ uþ finansø valdymà
decentralizuotam lygmeniui, t. y. fakultetams, katedroms ir institu-
tams. Tokia decentralizuota finansinë atsakomybë tapo svarbia valdy-
mo pagal rezultatus sistemos dalimi ir yra geriausias bûdas uþtikrinti
vidaus atskaitomybæ. Bûtinos tokio decentralizavimo sàlygos:

 Eil. 
Nr. 

Infrastruktūros plėtros  
krypties uždavinys 

Infrastruktūros plėtros krypties 
uždavinio  įgyvendinimo kriterijai 

Užtikrinti racionalų disponuojamų pastatų, 
patalpų ir kito materialaus turto panaudojimą ir 
atnaujinimą, įgyvendinti visų rūšių energijos 
taupymo priemones ir užtikrinti komunalinio 
ūkio funkcionavimą 

• Suremontuotų patalpų plotai. 
• Atnaujintų objektų skaičius. 
• Naujų pastatytų objektų skaičius 

Infrastruktūros plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Įgyvendinti Centrinių rūmų architektūrinio ansamblio remonto, renovacijos ir 
rekonstrukcijos darbus. 
2. Užtikrinti, kad Kauno humanitarinio fakulteto akademinio miestelio atnaujinimo ir 
modernizavimo projektai atitiktų Universiteto ir miesto plėtros poreikius. 
3. Modernizuoti studentų bendrabučius, jų energetikos ūkį, pagerinti studentų 
gyvenimo, higienos, patalpų eksploatavimo sąlygas, padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą, inicijuoti naujų modernių bendrabučių projektavimo ir statybos darbus. 
4. Įgyvendinti studentų kūno kultūros ir sporto objektų ir įrenginių modernizavimo 
programą siekiant, kad jų visuma taptų akademinio jaunimo šiuolaikiniu sporto, 
sveikatingumo ir laisvalaikio centru. 

2. 

5. Įgyvendinti Botanikos sodo plėtros projektą, tenkinantį studijų, kultūros, turizmo, 
mokslo ir eksperimentinės veiklos poreikius 
Rengti ir įgyvendinti investicinius ir kitus 
projektus, siekiant sukurti šiuolaikinę moks-
linių tyrimų, studijų ir paslaugų bazę 
prioritetinėse mokslinių tyrimų ir studijų 
kryptyse 

• Parengtų ir įgyvendintų investicinių 
projektų skaičius 

Infrastruktūros plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės 
1. Užtikrinti kompiuterinio tinklo pajėgumus, atitinkančius Universiteto veiklos plėtros 
ir infrastruktūros modernizavimo poreikius. 

3. 

2. Nustatyti prioritetines kryptis ir sudaryti laboratorinės ir mokomosios įrangos 
atnaujinimo programą, numatant lėšas iš visų šaltinių, akcentuojant ir efektyviai 
naudojant partnerių bei rėmėjų tikslines lėšas, ypatingą dėmesį skiriant 
tarpdisciplininiams tyrimams ir kolektyviniam naudojimui numatomos įrangos 
modernizavimui 
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• Padalinys, kuriam perduodama tokia finansø valdymo atsako-
mybë, turi bûti tokio dydþio, kad turëtø realias galimybes pri-
imti strateginius ir reikðmingus sprendimus, t. y. jis turi bûti
fakulteto dydþio.

• Padalinys turi turëti biudþetinæ laisvæ naudoti iðteklius, áskai-
tant darbo uþmokesèio fondà.

• Padalinys turi aktyviai veikti kuriant Vilniaus universiteto pri-
oritetines veiklos sritis, nustatant uþdavinius ir jø ágyvendinimo
priemones.

• Bûtina sukurti sistemà padaliniø atsakomybës ir atskaitomybës
uþ racionalø, efektyvø ir tinkamà priemonëms ágyvendinti skir-
tø iðtekliø panaudojimà.

• Bûtina didinti padaliniø administratoriø, atsakingø uþ iðtekliø
valdymà, kompetencijà ir ágaliojimus.

Universiteto valdymo optimalaus decentralizavimo programa siekia-
ma kuo efektyviau panaudoti biudþetinius ir nebiudþetinius, taip pat
visus Universiteto intelektinius, materialiuosius ir þmogiðkuosius iðtek-
lius, demokratizuoti visais Universiteto lygmenimis priimamus sprendi-
mus, sudaryti palankiausias sàlygas inovacijai ir kûrybai visuose Univer-
siteto padaliniuose. Universiteto valdymo decentralizavimas visø pirma
yra gyvybiniø galiø visuose padaliniuose suþadinimas, jø savaveiksmið-
kumo, ûkiðkumo ir atsakomybës uþ daromus sprendimus ir veiklà skati-
nimas, tikros autonomijos, ðeimininko jausmo prikëlimas. Centrinis Uni-
versiteto valdymas turi vis labiau reikðtis strateginiu jo veiklos projektavi-
mu, efektyviausiø galimybiø paieðka kintamos ir konkurencija grindþia-
mos rinkos sàlygomis, efektyvia centrà ir visus padalinius siejanèia, pa-
grindines veiklos sritis apimanèia informacine sistema.

Veiksmingas Universiteto valdymo decentralizavimas, stiprinantis pa-
daliniø savaveiksmiðkumà ir didinantis jø atsakomybæ, neturi nieko ben-
dra su Universiteto „subyrëjimu“ á atskirus nesusijusius padalinius. Uni-
versiteto valdymo strategija turi numatyti visus bûtinus administracinius,
finansinius ir akademinius svertus, uþtikrinanèius jo vienovæ ir plëtotæ.

Efektyvaus finansø valdymo krypties tikslas – patobulinti esamus ir
ágyvendinti naujus mechanizmus, uþtikrinanèius skaidrø ir efektyvø
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disponuojamø ir ágyjamø lëðø valdymà. Ðio tikslo bus siekiama spren-
dþiant toliau iðvardytus uþdavinius ir ágyvendinant numatytas prie-
mones.

 Eil. 
Nr. 

Efektyvaus finansų valdymo 
krypties uždavinys 

Efektyvaus finansų valdymo krypties 
uždavinio įgyvendinimo kriterijai 

Siekti finansavimo didinimo, pirmiausia per 
mokslo ir verslo suartėjimą, konkrečių 
projektų rėmimą, studijas baigiančius 
studentus, iš suinteresuotų darbdavių, taip 
pat išnaudojant Universiteto darbuotojų 
mokslines ir akademines žinias 

• Papildomai pritrauktos lėšos  

Efektyvaus finansų valdymo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Plėsti užsakomuosius mokslo tiriamuosius darbus, kurti naujas nuotolinių ir 
nenuosekliųjų studijų programas, steigti vakarines kalbų mokyklas plačiajai visuo-
menei, organizuoti įvairius kvalifikacijos kėlimo ir specializuotus kursus, seminarus. 
2. Plėsti ir skatinti kamieninių padalinių pagrindu alumnų draugijų veiklą, kartu 
skatinti Universiteto mecenavimo idėją. 
3. Užtikrinti, kad Universiteto padaliniai aktyviai siūlytų ir teiktų mokamas paslaugas. 

1. 

4. Siekti išgryninti valstybės biudžetinį finansavimą, inicijuojant mokslo ir studijų 
institucijų diferencijavimą pagal jų reitingą, taip įtvirtinant aiškius kriterijus, 
lemiančius biudžetinių asignavimų aukštosioms mokykloms skyrimo dydžius 
Siekti optimaliai ir skaidriai panaudoti 
esamus išteklius 

• Duodančių pajamas studijų programų 
skaičius. 

• Rentabilių padalinių veiklos rezul-
tatai. 

• Padalinių atsakomybė už finansinės 
veiklos rezultatus per virtualią atskai-
tomybę. 

• Programų ir projektų skaičius 

Efektyvaus finansų valdymo uždavinio įgyvendinimo priemonės 

1. Sukurti ir įdiegti pajamų ir išlaidų skaičiavimo ekonominio pagrįstumo metodiką. 

2. 

2. Pereiti prie aiškiai apibrėžtos decentralizacijos, perduodant  vis didesnę atsakomybę 
už finansų valdymą kamieninių padalinių lygmeniui. Sukurti aiškias ir lanksčias 
finansinių išteklių Vilniaus universiteto viduje paskirstymo taisykles 
3. Numatyti Universiteto biudžete fondą, skirtą naujoms iniciatyvoms, inovacijoms ir 
laikiniems projektams finansuoti. 
4. Pereiti prie centralizuoto prioritetinių mokslinių tyrimų finansavimo, didelę 
mokslinių tyrimų finansavimo dalį perkeliant į Mokslo fondą. 
5. Užtikrinti efektyvų Universiteto infrastruktūros valdymą. Tam dalį paslaugų 
(valymo, apsaugos, maitinimo ir kt.) pirkti iš jas tiekiančių verslo struktūrų. 

 

6. Sukurti programų ir projektų finansinio valdymo ir koordinavimo sistemą, tiksliai 
apibrėžiant atskaitingumo ir atsakomybės ribas bei sprendimų priėmimo lygmenį 
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ÁGYVENDINIMAS IR STEBËSENA

Vilniaus universiteto veiklos strateginio planavimo sistemà sudaro:
• 2007–2013 metø strateginis veiklos planas,
• Universiteto trumpalaikis (trejø metø) strateginis veiklos planas

ir jame numatytas programinis finansavimas,
• kamieniniø padaliniø strateginiai planai.
Remiantis 2007–2013 metø strateginiu veiklos planu sudaromi

visi kiti Universiteto planai, tarp jø ir ilgalaikiø investicijø planas, taip
pat formuojamas metinis biudþetas.

Sëkmingà strateginio plano ágyvendinmà gali uþtikrinti tik glaudi
visø lygmenø vadovø sàveika, aktyvus kiekvieno studento, dëstytojo,
mokslo, administracijos ir pagalbinio darbuotojo – visos Universiteto
bendruomenës – dalyvavimas.

Vilniaus universiteto Strateginio planavimo komitetas priþiûri stra-
teginio veiklos plano ágyvendinimà, ávertina biudþetiniais metais pa-
siektus rezultatus, analizuoja iðkilusias problemas, nustato veiklos pri-
oritetus, rengia pasiûlymus dël strateginio veiklos plano pakeitimø.

Rektorius stebi ir vertina, kaip ágyvendinamas Universiteto strate-
ginis veiklos planas, ar darbuotojai ávykdë pavestus uþdavinius, ar vyk-
domos priemonës yra efektyvios, ir duoda nurodymus atitinkamai pa-
tikslinti strateginius veiklos planus.

Strateginio veiklos plano ágyvendinimo metiniai rezultatai aptaria-
mi rektoriaus metinëje ataskaitoje ir pateikiami tvirtinti Senatui. Pri-
reikus Universiteto 2007–2013 metø strateginis veiklos planas gali
bûti kasmet tikslinamas ir taisomas.

Universiteto trumpalaikis (trejø metø) strateginis veiklos planas at-
naujinamas kasmet ir nustatyta tvarka pateikiamas tvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ar jos ágaliotai institucijai.

Kamieniniø padaliniø strateginiai veiklos planai sudaromi vadovau-
jantis misija, vizija ir pagrindinëmis veiklos gairëmis, numatytomis Uni-
versiteto 2007–2013 metø strateginiame veiklos plane.
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