2019 Strateginių projektų biudžetas
Projektas
1.1. Strateginio Mokslo plėtros fondo suformavimas ir jo paskirstymo vidinių konkursų būdu
sistema
1.2. Mokslinių projektų rengimo ir valdymo sistemos tobulinimas: administracijos padalinių
veiklos efektyvumo didinimas
1.3. Investicijų į tyrimus ir jų grąžos apskaitos sistemos diegimas, sukuriant instrumentą
tikslingam žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sutelkimui perspektyviose srityse

Biudžetas (Eur)
0
25000

0

1.4. Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtra

15000

2.1. Magistrantūros studijų programų užsienio kalba vystymas

115000

2.2. Tarptautiškos studijų aplinkos Universitete kūrimas

10000

2.3. Rinkodaros užsienyje sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

70000

3.1. Akademinių talentų pritraukimas

244720

4.1. Į studentą orientuotos mokymo paradigmos įveiklinimas

15000

4.2. Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos kūrimas

40000

4.3. Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir pagalbos sistemos sukūrimas

13300

4.4. Alumnų tinklo kūrimas, skatinant alumnų įsitraukimą į Universiteto valdymą, profesinius ir
mokslinius mainus tarp alumnų ir kitų bendruomenės narių, įtraukiant kamieninius akademinius
padalinius ir juose veikiančius tinklus ir
5.4. Vakarietiško alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklą modelio įdiegimas

48960

5.1. Universiteto nuomonės lyderių (pagrindinių atstovų viešajai erdvei) sistemos sukūrimas ir
įgyvendinimas

0

5.2. Universiteto studentų savanorystės skatinimas

20520

5.3. Universiteto paveldo viešo prieinamumo didinimas

20000

6.1. Pedagoginių studijų programų ir tobulinimo kursų rengimas

15000

7.1. Neakademinio personalo atlygio sistemos, užtikrinančios išorinį, vidinį ir individualų
konkurencingumą, įgyvendinimas

5000

7.2. Neakademinio personalo kompetencijų didinimas (aptarnavimo standarto diegimas)

10000

7.3. Vadovų vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų ugdymas

50000

7.4. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus ir
pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų atžvilgiu) ir
8.2. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus ir
pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (studentų atžvilgiu)

10000

8.1. Bendrabučių infrastruktūros gerinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas

40000

8.3. Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams gerinimas

20000

9.1. Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų informacinės sistemos sukūrimą)

100000

9.2. Biudžeto sudarymo modelio tobulinimas įtraukiant priemones, susijusias su studijų programų
būtinųjų finansinių išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos apskaita

0

Strategijos įgyvendinimo motyvavimo fondas

50000

Integruotos valdymo kokybės sistemos diegimas

6000

Pasirengimas sekančiam planavimo etapui /Foresight'o parengimas

40000

Nenumatytos išlaidos

16500
VISO:

1000000

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra

Projekto pavadinimas:

1.1. Strateginio Mokslo plėtros fondo suformavimas ir jo paskirstymo vidinių konkursų
būdu sistema

Kuruojantis prorektorius

prof. Rimantas Jankauskas

Projekto vadovas

Egidijus Semėnas

Darbo grupės nariai

Vida Lapinskaitė, Kristina Babelytė-Labanauskė

Siekiami rodikliai

Parengti ir patvirtinti Strateginio mokslo plėtros fondo nuostatai

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

1.1.1. Strateginio mokslo plėtros
fondo nuostatų parengimas

I

0

Egidijus Semėnas

-

0

-

Parengti Fondo nuostatus, kurie apimtų
projektų konkursų ir jaunųjų mokslininkų
konkursų tvarkas.

Viso:

0

0

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra

Projekto pavadinimas:

1.2. Mokslinių projektų rengimo ir valdymo sistemos tobulinimas: administracijos
padalinių veiklos efektyvumo didinimas

Kuruojantis prorektorius

prof. Rimantas Jankauskas

Projekto vadovas

Vida Lapinskaitė

Darbo grupės nariai

Egidijus Semėnas, Kristina Babelytė-Labanauskė

Siekiami rodikliai

Parengta ir patvirtinta mokslinių projektų rengimo ir valdymo tvarka; parengta ne mažiau kaip 5
koordinuojamų H2020 ar kitų tarptautinių projektų paraiškų

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

1.2.1. Mokslinių projektų rengimo
ir valdymo tvarkos parengimas

II

0

Egidijus Semėnas

-

0

-

Aprašyti mokslinių projektų rengimo ir
valdymo procesą.

25 000

-

Vykdoma pilotinė veikla - konsultantų
poveikis tarptautinių projektų rezultatams.
Analizuojami alternatyvūs (ne Lietuvos
biudžeto ar ESF) fondai, teikiamos
bandomosios paraiškos (Spencer,
Volkswagen ir kt. fondai). Parengti struktūrą
(kiek ir kokio tipo paraiškų rengiama) ir jų
sėkmingumo vertinimo metodiką.

0

-

1.2.2. Mokslinių projektų paraiškų
rengimas naudojant konsultantų
paslaugas

1.2.3. Konsultantų poveikio
tarptautinių projektų rezultatams
Viso:

I-IV

25 000

IV

0
25 000

Dalį sumos planuojama
kompensuoti MITA
Skiriamas kiekvienu
lėšomis (kad būtų
konkrečiu atveju
vykdomos veiklos (atsižvelgiant į
būtina išleisti visą sumą,
priemonę)
tik tada
kompensuojama)
SPS sudaryta
vertinimo grupė

-

25 000

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra

Projekto pavadinimas:

1.3. Investicijų į tyrimus ir jų grąžos apskaitos sistemos diegimas, sukuriant instrumentą
tikslingam žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sutelkimui perspektyviose srityse

Kuruojantis prorektorius

prof. Rimantas Jankauskas

Projekto vadovas

Vida Lapinskaitė

Darbo grupės nariai
Veikianti valstybės biudžeto asignavimų mokslinei veiklai sistema

Siekiami rodikliai

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

1.3.1. Valstybės biudžeto
asignavimų mokslinei veiklai
sistemos pertvarka ir tobulinimas

1.3.2. Sistemos tikrinimas,
tikslinimas, peržiūra ir projekto
vertinimas
Viso:

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

-

-

-

-

0

-

Senate pritarta biudžeto paskirstymo KAP
principams. Dokumentas bus tvirtinamas
rektoriaus įsakymu gavus preliminarius
valstybės biudžeto asignavimų paskirstimo
MSI rezultatus. Projektas jungtinas su 9.2.
projektu ir vykdytinas sistemiškai.

III

0

Vida Lapinskaitė

-

0

-

Vertinimas bus vykdomas 2019 rugsėjo
mėnesį

0

0

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra

Projekto pavadinimas:

1.4. Strateginių partnerysčių su užsienio universitetais plėtra

Kuruojantis prorektorius

prof. Greta Drūteikienė

Projekto vadovas

Aušra Razgūnė

Darbo grupės nariai

Aušra Razgūnė

Siekiami rodikliai

Pateikta Erasmus+ projekto paraiška; vizitų skaičius pas partnerius (10 žmonių)

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Europos universitetų iniciatyvos
veiklos rengiant paraišką išorės
finansavimui gauti

1

10 000

Aušra Razgūnė

-

10 000

Bus parengta paraiška su strateginiais
partneriais Erasmus+ programos
finansavimui numatyti du koordinaciniai
susitikimai sausio ir vasario mėnesiais

Daugiakalbystės universitete
skatinimas ir susijusių veiklų su
strateginiais partneriais
plėtojimas (Europos universitetų
iniciatyvos pagrindu)

3

5 000

Aušra Razgūnė

5 000

Bus pradėtos veiklos skatinančios
daugiakalbystę universitete, politikos
kūrimas, tarptautiškumo skatinimas

Viso:

15 000

15 000

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros plėtra

Projekto pavadinimas:

2.1. Magistrantūros studijų programų užsienio kalba vystymas

Kuruojantis prorektorius

doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Rasa Šlikaitė

Darbo grupės nariai

Agnė Brilingaitė (MIF), Ieva Giedraitytė (TSPMI), Raimonda Markevičienė (TRS), Birutė
Miškinienė (VM), Monika Orechova (FsF), Ramūnas Skaudžius (ChGF), Erikas Jankūnas (VU
SA)

Siekiami rodikliai pagal
strateginį planą
Numatomi rezultatai pagal
projektą
Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Nuolatinių studentų iš užsienio skaičius
Studijų tarptautinimo gairės; Studijų tarptautinimo vertinimo metodika; Studijų tarptautinimo
priemonės pilotinėse magistrantūros studijų programose.

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

I. Studijų tarptautinimo gairių
sukūrimas:
1. Studijų tarptautiškumo gairių
rengimas ir pristatymas rektorate
bei Senate
II. Studijų tarptautinimo
vertinimo metodikos
sukūrimas:

2019 m. I ketv.

2 000

Rasa Šlikaitė ir darbo
grupė

2 000

1. Metodikos sukūrimas
III. Studijų tarptautinimo
priemonių įgyvendinimas
(įvairios padalinių iniciatyvos)

2019 m. I-IV ketv.

1. Studijų programų tarptautinimo
patirtys užsienio šalių
universitetuose (2 lektorių vizitas
VU patirties pasidalinimui)

2019 m. II-IV ketv.

6 000

6 000

Rezultatas: parengtos ir fakultetuose
išbandytos gairės ir metodika. Rengiant
gaires ir metodiką pagal poreikį
organizuojami posėdžiai su darbo grupe ir
diskusijos su studijų prorektoriumi bei
skyriaus vadovu.

2. Studijų tarptautinimo
iniciatyvos padaliniuose

Viso:

2019 m I-IV ketv.

172 000

20 000

107 000

45 000

180 000

20 000

115 000

45 000

Rezultatas: pateiktos padalinių studijų
tarptautinimo iniciatyvos ir įvykdyta jų
atranka. Kofinansavimas iš išorinių arba
padalinių lėšų. Studijų tarptautinimo
iniciatyvos gali būti finansuojamos iš ŠMPF
lėšų (veiklos susiję su užsienio šalių
dėstytojų kvietimu, kada 70 proc. finansų
dengia ŠMPF, o 30 proc. - VU.) arba 50
proc. iš fakulteto lėšų, o likusią 50 proc.
dengiant iš Strateginio fondo lėšų. 2018 m.
pab. padaliniai I etapui teikė studijų
tarptautinimo iniciatyvas finansavimui (viso
49087 eur) Dalinai finansuotos tik tų
padalinių tos veiklos, kurios įvykdytos iki
2018 m. pab. (suma 4334 eur). Likusi dalis
iniciatyvų, kurios pradėtos 2018 m. pab.,
bet realus įgyvendinimas vyks 2019 m. I
pusmetyje, nefinansuotos, bet iniciatyvoms
2018 m. pav. numatyta ir nepanaudota
suma (45000 eur) perkelta į 2019 m. ir
pridėta prie planuojamos sumos naujiems
padalinių studijų tarptautinimo iniciatyvų
etapams.

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros plėtra

Projekto pavadinimas:

2.2. Tarptautiškos studijų aplinkos universitete kūrimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Keičiamas

Darbo grupės nariai
Siekiami rodikliai

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis
Veiklos planuojamos

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų
10 000

Viso:

10 000

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Tarptautinės magistrantūros ir doktorantūros plėtra

Projekto pavadinimas:

2.3. Rinkodaros užsienyje sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Kuruojantis prorektorius

prof. Greta Drūteikienė

Projekto vadovas

Denis Zenkin

Darbo grupės nariai

Kristina Vičiutė, Aurelija Andriekutė

Siekiami rodikliai

Lankytojų srauto vu.lt/en tinklalapyje didinimas 15%, paraiškų skaičiaus augimas 5%

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Dalyvavimas tarptautinėse studijų
mugėse (komandiruotės,
dalyvavimo mokesčiai ir pan.)

I-IV

19 500

0

19 500

0

Dalyvauti mažiausiai 6 tarptautinėse
mugėse prioritetinėse rinkose (Ukraina,
Gruzija, Azerbaidžanas ir kt.) su tikslu
pritraukti naujų studentų bei pradėti
bendradarbiauti su naujais agentais tose
šalyse

Studijų agentų administravimas

I-IV

1 000

0

1 000

0

Padidinti agentų skaičių, pratęsti esamas
sutartis, pasirašyti naujas (iš viso,
mažiausiai 30 sutarčių)

Informacijos apie VU siūlomas
studijų programas anglų kalba
skelbimas tarptautinėje
internetinėje studijų programų
svetainėje ir prioritetinis jų
rodymas paieškos sistemos
rezultatuose (12 mėn. rinkodaros
kampanija)

II

4 500

0

4 500

0

Pritraukti potencialius studentus iš ES šalių
į vu.lt/en tinklalapį iš studyportals.com,
padidinti aplikantų skaičių

Internetinės rinkodaros
kampanijos, skirtos užsienio
studentų srauto pritraukimui į VU
internetinę svetainę anglų kalba
sukūrimas;
VU siūlomų studijų programų
užsienio kalba viešinimas pagal
parinktus raktinius žodžius
prioritetinėse interneto paieškos
sistemose;
Grįžtamosios (remarketinimo)
rinkodaros kampanijos,
orientuotos į VU angliškos
svetainės lankytojų srautą,
siekiant juos paskatinti sugrįžti,
sukūrimas;
Socialinių tinklų rinkodaros
kampanijų sukūrimas;
Skaitmeninio rinkodaros turinio
kūrimas

I-IV

35 000

0

35 000

0

Skirti skaitmeninei rinkodarai Google
Adwords minimaliai 1000 eurų per mėnesį,
Yandex Direct - 500 eurų per mėnesį,
Facebook - 750 eurų per mėnesį, taip
žymiai padidinant vu.lt/en lankytojų bei
potencialių aplikantų skaičių. Likusias lėšas
išleisti studijų programų tiesioginės
rinkodaros (pvz., elektroninių laiškų)
kampanijoms

Vilniaus universiteto studijų
programų pristatymas tikslinėms
grupėms (pvz. Ukrainos,
Baltarusijos moksleivių vizitų
metu)

I-IV

500

0

500

0

Potencialių studentų kontaktų surinkimas

Reklama užsienio spaudoje

I

6 500

0

6 500

0

Reklama orų linijų bendrovės "Wizz Air"
leidžiamame žurnale

Leidiniai ir reprezentacinės
priemonės studijų mugėms ir
kitiems renginiams

I-IV

3 000

0

3 000

0

70 000

0

70 000

0

Viso:

Strateginis prioritetas

Europinis universitetas

Strateginė kryptis

Akademinių talentų pritraukimas

Projekto pavadinimas:

3.1. Akademinių talentų pritraukimas

Kuruojantis prorektorius

prof. Rimantas Jankauskas

Projekto vadovas

Virginija Uksienė

Darbo grupės nariai

Rimantas Jankauskas, Virginija Uksienė, Egidijus Semėnas

Siekiami rodikliai

5 skaičius pritrauktų doktorantūros studentų; 20 skaičius pritrauktų podoktorantūros stažuotojų;
10 skaičius pritrauktų mokslininkų

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

3.1.1. Doktorantų,
podoktorantūros stažuotojų ir
mokslininkų pritraukimo tvarkos
parengimas

III

0

Egidijus Semėnas

-

0

-

Parengti ir patvirtinti tvarką (-as), kur būtų
apibrėžta akademinio talento identifikavimo
metodika ir aprašytas akademinių talentų
pritraukimo procesas.

3.1.2. Užsienio doktorantų
pritraukimas

I-IV

35 000+

Virginija Uksienė

Horizontas 2020;
cotutelle sutartys; kita

35 000

-

SVF lėšos - pilotinei veiklai "Doktorantūros
mokyklos veikla ir jos įtaka doktorantų iš
užsienio pritraukimui".

3.1.3. Podoktorantūros
stažuotojų pritraukimas

I-IV

85 000+

Virginija Uksienė

Horizontas 2020; ESF ir
kiti šaltiniai

85 000

-

SVF lėšos - bandomajam VU lėšomis
vykdomam kvietimui. Paskelbta temų
atranka.

3.1.4. Paralelinė laboratorija

I-IV

40 000

GMC

-

40 000

-

SVF lėšos - baigiamajam GMC paralelinės
laboratorijos veiklos etapui. Teikiamos/
rengiamos paraiškos išorės šaltiniams
siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą.

34 720

-

SVF lėšos - tiksliniam užsienio ir Lietuvos
mokslininkų pritraukimui. Kitoms veikloms ir
talentų pritraukimui panaudojamos išorinių
finansavimo šaltinių lėšos: 2018 m.
patvirtintas finansavimas 5 užsienyje
dirbantiems mokslininkams; perkeltas
Horizontas 2020 projektas iš LEU su
pagrindine tyrėja; CERN vadovo atranka ir
kt.

50 000

-

Išskirtinių profesorių DU dalies
kompensavimas.

3.1.5. Užsienio ir kitų Lietuvos
institucijų mokslininkų
pritraukimas

I-IV

34 720+

Rimantas
Jankauskas

LMT reintegracijos
priemonė; visuotinės
dotacijos kvietimai; kitos
išorinio finansavimo
priemonės; neplaninės
priemonės

3.1.6. Išskirtiniai profesoriai

I-IV

50 000

Rimantas
Jankauskas

-

Viso:

244 720

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijos, parengiančios veikti globaliomis sąlygomis

Projekto pavadinimas:

4.1. Į studentą orientuotos mokymo paradigmos įveiklinimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Andrius Uždanavičius

Darbo grupės nariai

Inga Milišiūnaitė, Diana Šileikaitė-Keishauri, Rasa Šlikaitė, Roma Adomaitienė, Lina
Strupinskienė

Siekiami rodikliai

Parengtas mokymosi vizijos dokumentas

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Mokymo ir mokymosi vizijos
kūrimo renginiai

Metų ketvirtis

I

Reikalingos lėšos
Eurais

12 000

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Andrius Uždanavičius

3 seminarai SPK pirmininkams
studijų kokybės valdymo tematika

I-IV

6 000

Eva Šiaulytė

2 komandiruotės po 1 žmogų
susipažinimui su kitų universitetų
patirtimi

I,II

3 000

Eva Šiaulytė

II

1 500

Vaida Pukienė

Diskusijos su bendruomene dėl
klausimynų sukūrimo bei
atnaujinimo
Viso:

22 500

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Erasmus+

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

9 000

Iš viso 15 renginių - 1 bendras idėjų
surinkimui ir 14 kiekviename fakultete
pirminio vizijos varianto aptarimui.
Užmokestis pagrindiniam renginio
moderatoriui (VU akademinė darbuotoja),
organizacinės išlaidos.

6 000

Į seminarus numatoma kviesti lektorius iš
užsienio, kurie kartu su mūsų darbuotojais
(SPK pirmininkais), gerai dirbančiais
konkrečioje tematikoje kartu parengtų ir
įgyvendintų seminarus

0

Darbuotojams sritis pakankamai nauja,
todėl būtina kelti kompetencijas kokybiškam
veiklų įgyvendinimui
Atnaujinti klausimynai apie studijų dalyką ir
studijų programą, parengti papildomi
klausimynai

15 000

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijos, parengiančios veikti globaliomis sąlygomis

Projekto pavadinimas:

4.2. Dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimo sistemos kūrimas

Kuruojantis prorektorius

Studijų prorektorius doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Inga Milišiūnaitė

Darbo grupės nariai

Klaudijus Melys, Andrius Uždanavičius, Haroldas Šinkūnas, Vilius Stakėnas,

Siekiami rodikliai

Ne mažiau 250 nuo 8 iki 20 val. trukmės mokymuose dalyvavusių dėstytojų; Bendruomenės
susitarimas dėl VU dėstytojų bazinių dėstymo kompetencijų ir jų vertinimo; ne mažiau 5
inovacijų kūrėjai dėstyme

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Dėstytojų mokymų įvairiomis
temomis organizavimas

I,II,III, IV

51 000

Inga Milišiūnaitė

32 000

Ne

Planuojama apmokyti ne mažiau 210
dėstytojų. Tarp jų keturios grupės (90
asmenų) dalyvaus 10 val. trukmės
mokymuose, o 6 grupės (160 asmenų) 8
valandų trukmės mokymuose.

Dėstymo inovacijų fondo aprašo
ir kriterijų parengimas ir konkurso
inovacijų įgyvendinimui
organizavimas

III, IV

10 000

Atsakingas asmuo
bus patvirtintas
vėliau

7 000

Ne

Inovacijų dėstyme preliminarus kūrėjų
skaičius 3. Aprašo rengimas nekainuos,
7000 - inovacijų fondas

Ne

Diskusijų su akademine bendruomene
padaliniuose metu bus pasiektas
susitarimas dėl VU dėstytojų bazinių
dėstymo kompetencijų ir jų vertinimo.
Parengtas VU dėstytojų bazinių dėstymo
kompetencijų įgijimo ir vertinimo tvarkos
aprašas

VU dėstytojų bazinių dėstymo
kompetencijų identifikavimas ir
VU dėstytojų bazinių dėstymo
kompetencijų įgijimo ir vertinimo
tvarkos aprašo parengimas

Viso:

I,II

2 000

63 000

Inga Milišiūnaitė

1 000

40 000

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijos, parengiančios dirbti globalizacijos sąlygomis

Projekto pavadinimas:

4.3. Studentų profesinio tobulėjimo stebėsenos ir pagalbos sistemos sukūrimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Jevgenija Avedenij

Darbo grupės nariai

Eva Šiaulytė, Ramūnas Skaudžius, Vita Rėmenytė, Andrius Uždanavičius, Lukas Lisauskas (VU
SA)

Siekiami rodikliai

Lietuvoje pagal darbo sutartis įsidarbinusių (be studijas tęsiančių) absolventų po 12 mėn. nuo
studijų baigimo minimalų rodiklį (80%) atitinkančių studijų krypčių skaičiaus pagal stuijų pakopą
(KVIS duomenimis). Matavimo metodas - absolventų įsidarbinamumo rodikliai

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Susitikimai/focus grupės apie
bendrųjų kompetencijų vertinimą
neformaliosiose VU veiklose

I ketvirtis

500

Jevgenija Avedenij

-

500

-

Rezultatas - VU vykdomų neformaliųjų
veiklų subjektai (klubai, projektai, būreliai,
asociacijos) naudoja įgytų bendrųjų
kompetencijų fiksavimo sistemą. Sistemos
funkcijomis galės naudoti VU studentai ir
absolventai, norėdami patvirtinti savo įgytas
kompetencijas. Tokiu būdu bus
efektyvinamas VU absolventų
konkurencingumas darbo rinkoje.

Mentorystės, kaip profesinio
ugdymo veiklos, naujų 2019 metų
Pradžios renginio organizavimas

IV ketvirtis

3 600

Jevgenija Avedenij

-

3 600

-

Rezultatas - Mentorystės veikla, vykdoma
bent 10 VU kamieninių akademinių
padalinių.

-

Rezultatas - patirties pasidalinimas apie
bendrųjų kompetencijų naudojimą studijų
procese, studijų administravime. Siekiama
paskatinti dėstytojus ir VU bendruomenę
ugdyti ir siekti įgyti bendrąsias
kompetencijas norint pasiekti geresnių
karjeros rezultatų.

Eksperto iš užsienio universiteto
vizito apmokėjimas

I ketvirtis

3 000

Jevgenija Avedenij

-

3 000

Komandiruotės, skirtos profesinio
ugdymo stebėsenos kitose AM
užsienyje pažinimui, sėkmingo
įgyvendinimo parsivežimui

I ketvirtis

3 000

Jevgenija Avedenij

-

3 000

-

Profesinio studentų ugdymo ir tobulėjimo
stebėsena yra vienas iš esminių būdu
studijas nutraukiančių studentų skaičiui
mažinti. Stebėsenos įgyvendinimas suteiktų
galimybę imtis atitinkamų veiksmų
prevenciškai prieš studentams priimant
sprendimą. Be to, ši stebėsena padėtų
geriau įsivertinti studijų programų kokybę,
vertinti studentų ateities įsidarbinamumo
galimybes.

IT produkto įsigijimas/nuoma
bendrųjų kompetencijų vertinimui

II ketvirtis

2 500

Jevgenija Avedenij

-

2 500

-

Rezultatas - studentų bendrųjų
kompetencijų fiksavimas elektroninėje
erdvėje, siekiant užtikrinti, kad studentas
efektyviai išnaudos kompetencijas, įgytas
dalyvaujant VU neformaliosiose veiklose.

Mentorystės dalomoji medžiaga

III ketvirtis

400

Jevgenija Avedenij

-

400

-

Viešinimo medžiaga dalyviams pritraukti.

Platformos, skirtai prisijugimui
prie mentorystės, rengimo darbai

I ketvirtis

300

Jevgenija Avedenij

-

300

-

Mentorystės projekto perkėlimas į specialią
profesionalią platformą tolimesniam
naudojimui. Rezultatas - naujo atrankų
etapo vykdymas patogesnėje platformoje.

Viso:

13 300

13 300

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis

Projekto pavadinimas:

4.4. Alumnų tinklo kūrimas, skatinant alumnų įsitraukimą į Universiteto valdymą,
profesinius ir mokslinius mainus tarp alumnų ir kitų bendruomenės narių, įtraukiant
kamieninius akademinius padalinius ir juose veikiančius tinklus ir 5.4. Vakarietiško
alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklą modelio įdiegimas

Kuruojantis prorektorius

prof. Greta Drūteikienė

Projekto vadovas

Ryšių su alumnais koordinatorė Giedrė Biržytė

Darbo grupės nariai

Giedrė Biržytė

Siekiami rodikliai

Efektyvi platformos viešinimo kampanija, suaktyvėjęs alumnų susidomėjimas VU, naudojimasis
VU paslaugomis, sustiprėjusi dvipusė komunikacija su alumnais ir išaugęs smulkių iniciatyvų
skaičius

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Alumnų internetinės platformos ir
universiteto paslaugų viešinimo
priemonių gamyba

Metų ketvirtis

I - III

Reikalingos lėšos
Eurais

9 000

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Giedrė Biržytė.
Pastaba: visos
veiklos bus
įgyvendintos, jei bus
skirti papildomi
žmogiškieji resursai.
Kitu atveju,
prioritetinės veiklos
pažymėtos žalia
spalva.

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

9 000

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

2018 m. alumnų pritraukimo kampanijai
buvo skirta 24 560 eur, iš jų išleista 2900
eur. kūrybinės idėjos sumanymui. Labai
svarbu, kad likusi suma - 21 600 eur., pagal
sutarimą su Kancleriu, būtų perkelta į 2019
m. pritraukimo kampanijos sklaidai (šalies
žiniasklaida, lauko reklama, reklama
socialiniuose tinkluose ir tt). Nuo viešinimo
priklausys vienas pagrindinių strateginio
projekto tikslų. Kadangi viešinimo
kampanijai reikalinga pasitelkti robotiką,
dirbtinį intelektą bei kompozitorių
paslaugas, nurodyta suma - 9000 - bus
panaudota atlygiui VU ekspertams arba
išorės specialistams už reikalingas
paslaugas kampanijos priemonių gamybai.

Alumnų internetinės platformos
tobulinimas

Universiteto paslaugų paketo
alumnams tobulinimas ir
mokymai bendruomenei

Paramos iš alumnų sistemos ir
galimybių sukūrimas

I-IV

I-IV

I-IV

1 500

4 300

7 000

Giedrė Biržytė

1 500

Kampanijos tikslas - 40 000
užsiregistravusių vartotojų. Kuriama
platforma jungs naujienų, paslaugų ir
socialinio tinklo funkcijas. Todėl, paleidus
platformą, reikės užtikrinti sklandų ir
teigiamą vartotojų patyrimą: kuriant įdomų
turinį, aktyviai skatinant bendrauti,
komentuoti, kurti grupes, iniciatyvas, vykdyti
dvipusę komunikaciją ir pan. 1000 eur.
numatomoms platformos adaptacijai pagal
vartotojų patirtį, dizaino taisymams.

4 300

Sporto centras, Botanikos sodas,
Biblioteka, TVPC 2018 m. pasitvirtino
paslaugas ir įkainius alumnams. Kultūros
centras, Leidykla, Muziejus ir MPBC
planuoja 2019 m. Mokymams prireiks 400
eur (maitinimas 25 asmenims), 3900 eur.
numatoma paslaugų tobulinimui pritaikymui alumnams: kai kuriose padalinių
darbo vietose gali prireikti kompiuterių ar
kitų įrenginių alumnų identifikavimui. Taip
pat nenumatytoms išlaidoms, kurios
paaiškės suprogramavus portalą, alumnų
atpažinimą ir su padaliniais detaliai patarus
jų galimybes I ketvirtį. Viena galimų:
papildomos VU ITTC IT pagalbos
vartotojams darbuotojų valandos.

4 800

Sukūrus platformą bei atvėrus paslaugas
alumnams, siūloma taip pat kreiptis į
alumnus su prašymais paremti. Lėšos
reikalingas paramos sistemos sukūrimui
(Universitetui bendrai, atskirai fakultetams,
draugijoms) - 2000 eur. dėmesį
patraukiančios kampanijos idėjos
išvystymui, 2800 eur. - įgyvendinimo
išlaidoms, kurias šiuo metu sudėtinga
išskirti.

Universiteto renginių pritaikymas
alumnams, stiprinant alumnų
įsitraukimą ir tinklą

Diskusija apie universiteto ateity
ir alumnų įsitraukimo 440 proga

Alumnų renginys, minint
gimtadienį

Alumnų ambasadorių tinklo plėtra

I-IV

II - III

II

I-IV

4 170

0

Giedrė Biržytė

4 000

2 600

Giedrė Biržytė

4 160

Universitete vyksta daugybė renginių,
kuriuos siūloma pateikti kaip išskirtinę
pridėtinę vertę VU alumnams. Tam
reikalingas vieningas marketingas,
papildomos pastangos pritraukti alumnus kalbėtojus ir klausytojus ir koordinavimasis
su padaliniais. Planuojama mobilizuoti 4-8
alumnus kiekviename fakultete
(priklausomai nuo dydžio ir aktyvumo).
Jiems paskatinti numatoma skirti suvenyrų
paketą už 30 eur (marškinėliai, džemperis,
puodelis). 6 savanoriai x 14 fak. x 30 eur 2520 eur. Kitos išlaidos: reklaminiai stendai
padaliniams: 1400 eur (14 x 100 eur), 250
eur. skrajutėms, raginančioms registruotis
platformoje, jungtis į draugijas (0,25 eur
x1000 vnt). Planuojam pakviesti įvairių
kartų alumnus savanoriauti renginių metu,
pagelbėjant organizuoti ir kviesti alumnus.

0

Lėšos bus skirtos VU 440 minėjimo
biudžeto. Planuojama pakviesti alumnų,
studijuojančių ar tiriančių užsienio
universitetuose ir surengti debatus apie XXI
a. universitetą ir alumnų vaidmenį.

10 000 (kiek žinoma)

4 000

2018 m. surengtas renginys "Alumnų idėjos
ir istorijos" Teatro salėje pritraukė 250
įvairių kartų alumnų. Renginio apšvietimui,
scenos įrangai, kūrybinio indėlio atlygiams
reiktų 4000 eur.

2 600

TSPMI modelis perkeliamas į Teisės, EVAF
ar kitą fakultetą/us, priklausomai nuo jų
įsitraukimo gebos. Minėti fakultetai reiškia
susidomėjimą. Sukurti VU TSPMI
ambasadorių tinklą kainavo 1200 eur.(4
viešinimo video gamyba, reklama
socialiniuose tinkluose). Jei du fakultetai
įsitrauks su savais žmogiškais resursais,
3000 eur. bus skirta viešinimui, kuris
tarnauja ir studijų rinkodarai.

Alumnų draugijų gerųjų praktikų
keitimasis, ryšių stiprinimas

Alumnų doktorantų tinklo
plėtojimas ir įsitraukimo
skatinimas

Alumnų įsitraukimo į universiteto
valdymą aktyvinimas

IV

I-IV

I-IV

2 500

3 000

800

Giedrė Biržytė

Giedrė Biržytė

2 500

Kasmet aktyvūs savo fakultetuose,
draugijose ir VU lygiu alumnai skatinami
bendrauti tarpusavyje. 2018 m. rengti
reguliarūs susitikimai vis kitame fakultete
bei lapkričio mėnesį seminaras su lektore iš
JAV apie naujų aktyvių narių paiešką. Tokią
praktiką siūlome tęsti. Lėšos skirtos
maitinimui, lektorei/konsultantei iš JAV. bei
sekančioms po renginio individualioms
draugijų aktyvistų konsultacijoms.

3 000

2018 m. įvykę 4 dalių mokymai ir tinklaveika
25 doktorantų grupei būtų tęsiami 2019
m.naujoms grupės. Mokymai sulaukė itin
palankių atsiliepimų, todėl, atsižvelgiant į
doktorantų poreikius, norime planuoti 2
skirtingus mokymus arba dvi grupes. 1500
eur atlygis lektorei, 500 eur. 8 kavos
pertraukoms. 1000 eur. dvejiems mokymų
dalyvių ir kitų tyrėjų, universiteto atstovų ir
bendruomenės kontaktų pietums (70
dalyvių maitinimas).

800

2018 m. pusryčių pas rektorių sukviesti
visuomenėje įtakingi alumnai, kur jie buvo
pakviesti aktyviau įsitraukti ir kurti galbūt
alumnų tarybą prie rektoriaus, su tikslu
stiprinti VU socialinį kapitalą. Pokalbiai
vyksta su alumnu verlininku Giedriumi
Dusevičiumi. Numatytos lėšos gali būti
reikalingos suvenyrams, maitinimui.
Kadangi procesas vyksta organiškai,
diskutuojant su rektoriumi, kol kas
konkrečių veiksmų nėra suplanuota.

Ryšių su alumnais koordinatorės
mokymosi ir tarptautinio
įsitinklinimo vizitai

2019 m. universitetą baigsiančių
alumnų tapatybės įtvirtinimas

Viso:

I-IV

III- IV

2 300

10 000

Giedrė Biržytė

Giedrė Biržytė

2 300

2018 m. vizitas Suomijos Aalto universitete
davė rezultatų: užmegztų kontaktų dėka, po
mėnesio organizatorių kvietimu
koordinatorė CASE konferencijoje darė
pranešimą UK universitetų atstovams apie
VU ir darbą su alumnais. CASE - The
Council for Advancement and Support of
Education - yra naryste grindžiama
organizacija ir šios organizacijos renginiai
patys tikslingiausi mokymuisi ir tinklaveikai.
Šiaurės šalių CASE 3 dienų mokymai ryšių
su alumnais specialistams: 700 eur plius
kelionės išlaidos. Jei bus papildomas
darbuotojas darbui su alumnais, būtina
investuoti ir į jo/jos mokymą, nes įdirbio
Lietuvoje nėra, todėl užsienio mokymai yra
būtinybė.

10 000

Naujai laidai alumnų pagaminti 4000 vnt
pasidabruotų ženkliukų su įpakavimu. 2 eur
x 4000 vnt - 8000 eur. 2150 eur. siūloma
skirti "Baigiau VU" suvenyriniams
maišeliams. 2,15 eur x1000vnt- 2150eur.
Laiškai - priminimai, jungtis į platformą:
0,50x 4000 vnt- 2000 eur. Pastaba: galimos
korekcijos atsižvelgiant į skirtas lėšas.

48 960

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

5. Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas

Projekto pavadinimas:

5.1. Universiteto nuomonės lyderių (pagrindinių atstovų viešajai erdvei) sistemos
sukūrimas ir įgyvendinimas

Kuruojantis prorektorius

prof. Greta Druteikienė

Projekto vadovas

Keičiamas

Darbo grupės nariai
Siekiami rodikliai

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis
Veiklos planuojamos
Viso:

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų
0
0

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas

Projekto pavadinimas:

5.2 Universiteto studentų savanorystės skatinimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

Aivaras Jonyka

Darbo grupės nariai

1. Aivaras Jonyka, Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Bendruomenės vystymo skyriaus
savanoriškų veiklų koordinatorius (Darbo grupės vadovas);
2. Vilius Alesius, Universiteto Bendruomenės vystymo skyriaus vidinės komunikacijos
koordinatorius;

Siekiami rodikliai

Savanoriaujančių Vilniaus universiteto studentų skaičius

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Savanorių ir koordinatorių
maitinimas

Metų ketvirtis

I-IV

Reikalingos lėšos
Eurais

3 600

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Aivaras Jonyka

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

3 600

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

0

Bus perkamas savanorių, koordinatorių
maitinimas, mokymų, renginių, refleksijų
metu. Taip pat bus kas mėnesį išduodami
maisto talonai savanoriams ir jų
koordinatoriams. Planuojama 600 vnt. X 6
Eur.

Lektorių paslaugos

I-IV

4 400

Aivaras Jonyka

4 400

0

Bus perkamos lektorių paslaugos
įvadiniams ir einamiesiems savanorių
mokymams, 34 val. x 100 . Psichologo
konsultacijos savanoriams ir
koordinatoriams, 25 val. x 40 Eur.

Išlaidos kitiems renginių
organizatoriams

I-IV

1 000

Aivaras Jonyka

1 000

0

Muzikos grupės, vedėjai, aktoriai skirti
savanorių renginiams, 4 vnt. x 250 Eur.

Kelionės išlaidos

I-IV

2 500

Aivaras Jonyka

2 500

0

Viešojo transporto bilietai (200 Eur),
tarptautinės kelionės projekto
koordinatoriams, 3 vnt x 766 Eur.

Nakvynės išlaidos

II

1 200

Aivaras Jonyka

1 200

0

Savanorių sąskrydžio nakvynė 200 asm. x 6
Eur.

Patalpų nuoma

I-IV

800

Aivaras Jonyka

800

0

patalpų nuoma renginiams, mokymams, 16
val.x 50 Eur.

Transporto nuoma

I-IV

500

Aivaras Jonyka

500

0

Transportas skirtas savanorių išvykoms,
600 Eur

Apdovanojimai, prizai, ženkleliai,
lipdukai

I-IV

800

Aivaras Jonyka

800

0

Gertuvės, tušinukai, kuprinės, 800 Eur.

Aprangos įsigijimas

II

800

Aivaras Jonyka

800

0

Savanorių apranga, marškinėliai, 100 vnt. x
8 Eur.

Stipendijos savanoriams ir
koordinatoriams

IV

2 500

Aivaras Jonyka

2 500

0

Kanceliarinės prekės

I-IV

220

Aivaras Jonyka

220

0

Spaudinių, leidybos išlaidos

I-IV

1 900

Aivaras Jonyka

1 900

0

Kitos paslaugos

I-IV

300

Aivaras Jonyka

300

0

20 520

0

Viso:

20 520

Stipendijos savanoriams ir koordinatoriams,
50 vnt.x 50 Eur
Popierius, rašymo priemonės ir kitos
smulkios prekės reikalingos savanoriams
220 Eur
Savanoriškų programų viešinimo
piemonės, maketavimo išlaidos, skrajutės,
plakatai. 1900 Eur.
Bilietai savanoriams ir koordinatoriams į
renginius, parodas, šventes, 60 vnt x5 Eur.

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas

Projekto pavadinimas:

5.3. Universiteto paveldo viešo prieinamumo didinimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

prof. dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto dekanas

Darbo grupės nariai

prof. dr. Marija Drėmaitė, Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros
vyresnioji mokslo darbuotoja; Liudmila Januškevičienė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus
Ryšių su visuomene specialistė; Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos
mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė; dr. Ramūnas Kondratas, Vilniaus
universiteto muziejaus direktorius; Barbara Pavlova, Vilniaus universiteto muziejaus vadybininkė;
Monika Ramonaitė, Vilniaus universiteto muziejaus muziejininkė; doc. dr. Rūta Šermukšnytė,
Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentė

Siekiami rodikliai

Bus patikslinta po parengtos strategijos patvirtinimo

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Vilniaus universiteto kultūrinio
paveldo komunikacijos
visuomenei strategijos
įgyvendinimas 2019 metais*

Metų ketvirtis

2019 m. II-IV ketvirčiai

Reikalingos lėšos
Eurais

30 000

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

prof. dr. Rimvydas
Laužikas**

Finansavimas iš
išorės šaltinių

8 000 Eur.
Projektinis
finansavimas: Lietuvos
mokslo taryba, Lietuvos
kultūros taryba,
Kultūros paveldo
departamentas

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

20 000

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

2 000 Eur.
Konkrečias veiklas
įgyvendinančių VU KAP
lėšos.
Lėšos į padalinių
metinius biudžetus, kaip
atskiras veiklos objektas,
neįtrauktos.

Pastabos/ komentarai

* Veiklos pavadinimas formuluojamas
abstrakčiai, nes VU rektoriaus sukurta
Komisija yra įpareigota iki 2018 m. gruodžio
31 d. parengti ir pateikti Universiteto
rektoriaus tvirtinimui ilgalaikę Vilniaus
universiteto kultūrinio paveldo
komunikacijos visuomenei strategiją.
Veiklas bus galima detalizuoti tik po to, kai
tokia strategija bus patvirtinta.
** Atsakingas asmuo įvardintas laikinai.
Patvirtinus Vilniaus universiteto kultūrinio
paveldo komunikacijos visuomenei
strategiją, turėtų būti paskirtas nuolatinis
atsakingas asmuo.
Pasiektinas rezultatas: Vilniaus universiteto
kultūrinio paveldo komunikacijos
visuomenei strategijos prioritetinių krypčių
įgyvendinimas (galima detalizuoti tik po to,
kai Strategija bus patvirtinta).

Viso:

30 000

20 000

Strateginis prioritetas

Lietuvą stiprinantis universitetas

Strateginė kryptis

Pedagogų ugdymas šiuolaikinei mokyklai

Projekto pavadinimas:

6.1. Pedagoginių studijų programų ir tobulinimo kursų rengimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Valdas Jaskūnas

Projekto vadovas

Daiva Lepaitė

Darbo grupės nariai

Irena Stonkuvienė (UMI), Asta Meškauskienė (UMI); Rūta Bružienė (UMI); Ignas Gaižiūnas (FF)

Siekiami rodikliai

Suformuota patariamoji taryba; Atliktas poreikio analizės tyrimas

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Ugdymo mokslų plėtros
patariamosios tarybos
suformavimas, vizitas, ugdymo

III

10 000

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

ES parama Vilniaus
Pedagogų rengimo
centrui (projekte
numatytos atskiros
priemonės)

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

5 000

ne

suformuota veikianti patariamoji taryba, kuri
padės parengti Ugdymo mokslų plėtros
planą

4 000

ne

tarptautiškumo skatinimas pedagogų
ugdymo veiklose (extra curriculum veiklos)

ne

įregistruota studijų programa

Dėstytojų vizitai/patirties sklaida/
renginiai

visus metus

7 000

STEAM Ma programos rengimas tarptautiškumas

III

1 000

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo
poreikio analizė

II

1 000

1 000

ne

Vilniaus miesto pedagogų kvalifikacijos
poreikis (miesto pjūvio metodika)

Kvalifikacijos kėlimo pasiūlos
viešinimas/komunikacijos
įveiklinimas

I

3 000

5 000

ne

patraukliai ir patogiai sutvarkyta ir vartotojui
prieinama informacija apie kvalifikacijos
tobulinimo galimybes ir renginius

Vizitai į Europos šalių Pedagogų
ugdymo centrus

Viso:

visus metus

5 000

27 000

parama iš EK
struktūrinės
paramos projekto
(ŠMM)
150 000, - Numatytas
finansavimas trims
Pedagogų rengimo
centrams

vizitai į 5 šalių pedagogų ugdymo centrus

15 000

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Darbo sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

7.1 Neakademinio personalo atlygio sistemos, užtikrinančios išorinį, vidinį ir individualų
konkurencingumą, įgyvendinimas

Kuruojantis prorektorius

Bendruomenės reikalų prorektorė doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

Atlygio vadovas(-ė)

Darbo grupės nariai

Atlygio vadovas(-ė), Ramunė Stankevičienė, Rasuolė Baleišaitė-Sabakonienė, Mintautė
Sūdžiūtė

Siekiami rodikliai

Įgyvendinta neakademinio personalo darbo užmokesčio sistemos reforma

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Vientisos universiteto
neakademinių pareigybių atlygio
sistemos sudarymas

I

5 000

Atlygio vadovas(-ė)

0

5 000

0

Visame Universitete taikoma vieninga
neakademinio personalo darbo užmokesčio
sistema.
Pradėta taikyti nauja DU sistema kamieninių
akademinių padalinių neakademiniam
personalui, perrašytos jų darbo sutartys,
naikinant koeficientus ir nurodant atlygį jose
eurais. Vadovai ir susiję asmenys
konsultuojami naujos sistemos taikymo
klausimais.

Darbo užmokesčio sistemos
reforma kamieniniuose
akademiniuose padaliniuose

I-II

0

Atlygio vadovas(-ė)

0

0

0

Darbo užmokesčio sistemos
reforma Šiaulių Universitete

III-IV

6 800

Atlygio vadovas(-ė)

6 800

0

0

DU reformos rezultatų peržiūra

IV

0

Atlygio vadovas(-ė)

0

0

0

Viso:

11 800

5 000

Veikla ir numatyti kaštai įtraukti į aukštųjų
mokyklų tinklo optimizavimo Investicinį
projektą.
Peržiūrimi reformos rezultatai, įvertinamas
naujos darbo užmokesčio sistemos
poveikis, pateikiami siūlymai sistemos
tobulinimui.

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Darbo sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

7.2. Neakademinio personalo kompetencijų didinimas (aptarnavimo standarto diegimas)

Kuruojantis prorektorius

Kancleris Nikita Ananjevas

Projekto vadovas

Keičiamas

Darbo grupės nariai

Viktorija Ivanova, Gražvyda Lunevičiūtė-Griškevičienė, Jurgita Dugnienė, Kristina Guršnienė

Siekiami rodikliai

Sukurti ir įdiegti Klientų aptarnavimo standartą (KAS), kuris padėtų universiteto darbuotojams
mandagiai ir dalykiškai aptarnauti klientus įvairiose situacijose, užtikrintų efektyvų
bendradarbiavimą tarp padalinių.

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Esamos situacijos įvertinimas

III

5 000

Keičiamas

0

5 000

0

Esamų taisyklių, standartų, klientų
segmentų ir jų aptarnavimo iššūkių, atskirų
padalinių poreikių išsiaiškinimas. Lėšos
reikalingos pirkti išorinei paslaugą.

0

Lėšos reikalingos pirkti išorinę paslaugą.
Pagal išsiaiškintus poreikius ir nustatytus
klientų aptarnavimo tikslus, sukuriama
klientų aptarnavimo sistema, vadovybei
pateikiamas standarto projektas.

Klientų aptarnavimo standarto,
darbuotojų motyvacijos ir KAS
priežiūros sistemos kūrimas,
projektų derinimas
Viso:

IV

5 000

10 000

Keičiamas

0

5 000

10 000

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Darbo sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

7.3 Vadovų vadovavimo ir komunikacijos kompetencijų ugdymas

Kuruojantis prorektorius

Bendruomenės reikalų prorektorė doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

Viktorija Ivanova

Darbo grupės nariai

Ramunė Stankevičienė, Viktorija Ivanova, Gražvyda Lunevičiūtė-Griškevičienė, Jurgita
Dugnienė, Kristina Guršnienė

Siekiami rodikliai

Ugdyti Vilniaus universiteto akademinių ir neakademinių padalinių vadovų vadovavimo
kompetencijas, tobulinti metinių tikslų kėlimo ir formulavimo, darbuotojų veiklos rezultatų
vertinimo, metinių pokalbių vedimo įgūdžius.

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Aukščiausiojo lygio Universiteto
vadovų (didžiojo rektorato)
mokymai

I

9 000

Viktorija Ivanova

0

8 000

0

Ilgalaikis, kasmet kartą per metus
organizuojamų mokymų ciklas, skirtas
aukščiausiojo lygio vadovų vadovavimo
žinioms ir įgūdžiams stiprinti.

Mokymai vadovams ugdant
atskiras kompetencijas, kurios
numatytos Vadovavimo
kompetencijų modelyje

II, IV

19 000

Viktorija Ivanova

0

18 000

0

150 vadovų, 10 mokymų grupių

Vadovavimo ir veiklos valdymo
įgūdžių mokymai vienaląsčių KAP
administracinių teisių neturinčių
akademinių darinių vadovams

II-III

12 000

Viktorija Ivanova

0

11 000

0

24 akademinių valandų trukmės mokymai, 2
vadovų grupės, 30 vadovų

Veiklos valdymo įgūdžių mokymai
KAP administracinių teisių
neturinčių akademinių darinių
vadovams

II-III

16 000

Viktorija Ivanova

0

13 000

0

8 akademinių valandų trukmės mokymai, 6
vadovų grupės, 90 vadovų

Viso:

56 0000

50 000

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Darbo sąlygų gerinimas; Studijų sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

7.4. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų atžvilgiu) ir 8.2.
Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus
ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (studentų atžvilgiu)

Kuruojantis prorektorius

doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

Rūta Ruolytė-Verschoore

Darbo grupės nariai

1. Vilius Alesius, Universiteto Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyriaus Vidinės
komunikacijos koordinatorius.
2. Gražvyda Lunevičiūtė-Griškevičienė, Universiteto Žmogiškųjų išteklių skyriaus personalo vadybininkė.
3. Prof. Vaiva Hendrixson, Universiteto Medicinos fakulteto Studijų prodekanė;
4. Prof. Dovilė Jakniūnaitė, Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarptautinių
santykių katedros vyresnioji mokslo darbuotoja;
5. Dr. Ilona Michailovič, Universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro docentė
6. Doc. dr. Aurelija Novelskaitė, Universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro docentė;
7. Dr. Urtė Lina Orlova, Universiteto Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyriaus vadovė;
8. Miglė Prišmontaitė, Universiteto Centrinės administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus tarptautinių ryšių
vadybininkė;
9. Vytautas Raškevičius, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus
vedėjas;
10. Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė;
11. Dr. Vytis Silius, Universiteto Filosofijos fakultetas, Azijos ir transkultūrinių studijų instituto mokslo
darbuotojas;
12. Andrius Uždanavičius, Universiteto Centrinės administracijos Studijų kokybės ir plėtros skyriaus
vadovas;
13. Vygailė Vilčiauskaitė, Vilniaus universiteto studentų atstovybės socialinė koordinatorė;
14. Rūta Pučaitė, Universiteto LGBT+ grupė

Siekiami rodikliai

1. Mokymai lygybės ir įvairovės tematika (4); 2. Socialinė akcija (3 video filmai, plakatai
penkiomis skirtingomis temomis); 3. Tarptautinė konferencija (70 dalyvių); 4. Išversta strategija
„Atvirumas lygybei ir įvairovei“ į anglų kalbą; 5. Foto projektas (30 fotografijų kilnojamajai
parodai); 6. Darbo narių grupės apmokėjimas (13 darbo grupės narių.)

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Mokymai

Metų ketvirtis

I-IV

Socialinė akcija

I-IV

Tarptautinė konferencija

Strategijos vertimas

IV

IV

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

2 100

Rūta RuolytėVerschoore

5 000

Rūta RuolytėVerschoore

5 800

500

Rūta RuolytėVerschoore

Rūta RuolytėVerschoore

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

2 820

500

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

2 100

Tikslas: rengti mokymus lygybės ir įvairovės
tematika (neapykantos kalba, lyčių lygybė,
psichinės sveikatos priežiūra ir t.t.) Numatomas
rezultatas: gilesnis dalyvavusių asmenų lygybės
ir įvairovės tematikos išmanymas.

5 000

Tikslas: vykdyti socialinę akciją, kurios metu
video bei kitų vizualinių priemonių pagalba, bus
griaunami stereotipai apie profesijas ir juos
pasirenkančius asmenis. Numatomas rezultatas:
prasiplėtęs suvokimas apie lyčių stereotipus.

0

Tikslas: surengti tarptautinę konferenciją lyčių
lygybės tematika, pasidalinti aukštųjų mokyklų
praktika šiuo klausimu. Numatomas rezultatas:
gilinamos žinios ir kompetencijos lyčių lygybės
srityje. Pastaba: Konferencija galės būti
finansuojama iš Horizon 2020, Supporting and
Implementing Plans for Gender Equality in
Academia and Research (SPEAR) projekto lėšų.

0

Tikslas: į anglų kalbą išversti „Atvirumo lygybei ir
įvairovei“ strategiją bei veiksmų įgyvendinimo
planą. Numatomas rezultatas: išversta strategija
yra prieinama Universiteto tinklalapyje, ja
dalinamasi su partneriais ir naudojama kitais
viešinimo tikslais tarptautinėje erdvėje.

Foto projektas

I-IV

5 400

Rūta RuolytėVerschoore

5 400

0

Tikslas: įgyvendinti fotografijos projektą, kurio
metu, įtraukiant bendruomenę, bus užfiksuota
įvairovė VU - studentai ir darbuotojai pagal
diskriminuojamas grupes (lytis, etniškumas,
negalia, religija ir t.t.). Bus vykdoma kilnojamoji
paroda per visus VU fakultetus. Numatomas
rezultatas: supažindinti VU bendruomenę su
realiai egzistuojančia įvairovės tematika;
sukaupti fotografijas, kurios ateityje bus
naudojamos šios temos leidiniuose.

Darbo grupės narių darbo
apmokėjimas

II

1 280

Rūta RuolytėVerschoore

1 280

0

Tikslas: Apmokėti 4 akademiniams
darbuotojams už aktyvų dalyvavimą darbo
grupėje, kuriant strategiją.

10 000

0

Viso:

20 080

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijų sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

8.1. Bendrabučių infrastruktūros gerinimo priemonių plano parengimas ir įgyvendinimas

Kuruoja

Nikita Ananjevas

Projekto vadovas

Nerijus Cicilionis

Darbo grupės nariai

Raimundas Balčiūnaitis, Klaudijus Melys, Sergėjus Stankevičius, Marius Umbražiūnas

Siekiami rodikliai

Parengtas šiuolaikinio bendrabučio standartas; Parengtas naujo bendrabučio projektas

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis
Parengtas naujo bendrabučio
projektas
Viso:

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo
Nerijus Cicilionis

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų
40 000
40 000

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Studijų sąlygų gerinimas

Projekto pavadinimas:

8.3. Pagalbos ir savirealizacijos paslaugų studentams gerinimas

Kuruojantis prorektorius

doc. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Projekto vadovas

Urtė Lina Orlova

Darbo grupės nariai

nurodoma Rektoriaus įsakyme

Siekiami projekto rodikliai

bus numatyti rengiant strateginius planus ir/ar konkrečių veiklų planus

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

(1) Savižudybių prevencijos
programos įgyvendinimas

2019 I-IV

6 400

Ieva Vasionytė

6 400

Savižudybių prevencijos/postvencijos
programa (atviros SafeTalk sesijos
bendruomenės nariams, prevencijos
mokymai pažengusiems, postvencijos
veiklos padaliniuose, bendruomenei
skirtos edukacinės veiklos nerimo ir streso
valdymo temomis). Veiklas vykdo VU KMC,
VU STC, BVS, išorės ekspertai.

(2) Seksualinio priekabiavimo
prevencijos programa

2019 I-IV

1 000

Urtė Lina Orlova

1 000

Edukacines veiklas vykdo VU KF LSC,
BVS, išorės ekspertai. Nuolat veikia ir į
iškilusias situacijas aktyviai reaguoja
ekspertų darbo grupė

(3) Kūrybinės savirealizacijos
programų sukūrimas ir
įgyvendinimas

(4) Sveiką gyvenimo būdą
puoselėjančių programų kūrimas
ir įgyvendinimas
Viso:

2019 I-IV

6 300

Gintė Jokubaitienė

6 300

Meninės saviraiškos veiklos - pilotinių
užsiėmimų metu atrinktos veiklos 2019
metais sistemingai viešinamos kaip VU KC
veiklų dalis ir vykdomos kaip ciklas meninei
saviraiškai skatinti). Veiklas vykdo VU KC.

2019 I-IV

6 300

Ramunė Žilinskienė

6 300

Sporto ir sveikatinimo veiklos - kuriama
sveikatos laboratoriją bei SSC apskaitos ir
įėjimo kontrolės projekto vystymas. Veiklas
vykdo VU SSC.

20 000

20 000

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Finansų valdymo ir elektroninio administravimo tobulinimas

Projekto pavadinimas

9.1 Elektroninių paslaugų integracija ir plėtra (įskaitant studijų informacinės sistemos
sukūrimą)

Projekto tikslas

Mažinti biurokratijos lygį perkeliant svarbiausius universiteto procesus į el. erdvę. Palengvinti
informacijos supratimą ir paiešką, skatinti elektroninių bendradarbiavimo įrankių naudojimą.

Kuruojantis prorektorius

Kancleris, Nikita Ananjevas

Projekto vadovas

Levaldas Zigmantas

Darbo grupės nariai

Andrius Uždanavičius, Ramūnas Tumas, Dominika Likšienė, Kristina Mačiulytė, Aušrinė
Jurgelionytė, Edgaras Žuklys.

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Reikalingos lėšos
Eurais

Naujos Vilniaus universiteto
studijų informacinės sistemos
(VUSIS) scenarijaus pasirinkimas
ir darbų pradžia.

3Q

10.000,00 €

Naujos Vilniaus universiteto
studijų informacinės sistemos
(VUSIS) scenarijaus pasirinkimas
ir darbų pradžia.

4Q

40.000,00 €

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Numatyta suma
orientacinė skirta arba
DU ir papildomų
10.000,00 €
paslaugų pirkimui jei
sistemą kurtume patys
arba avansiniam
mokėjimui jei tokio
reikalautų sistemos
diegėjos (jei
pasirenkamas diegimo
variantas). Bendras
40.000,00 € preliminarus sistemoms
diegimo/kūrimo biudžetas
1-2,7 Mln Eur.

Pastabos/ komentarai

Šiuolaikiškos, patogios, į studentą
orientuotos ir VU bendruomenės poreikius
atitinkančios studijų informacinės sistemos
diegimo/kūrimo pradžia

Šiuolaikiškos, patogios, į studentą
orientuotos ir VU bendruomenės poreikius
atitinkančios studijų informacinės sistemos
diegimo/kūrimo pradžia

Dokumentų ir jų valdymo procesų
skaitmenizavimas:
- Dokumentų tvirtinimo ir
pasirašymo proceso
optimizavimas/skaitmenizavimas
ir suvienodinimas DVS, Viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje
(VIPIS), Žmogiškųjų išteklių
valdymo sistemoje (ŽIVIS),
VUSIS ir kitų sistemų lygmenyje
(be elektroninio parašo)

1Q-4Q

Naujas Vilniaus universiteto
tinklalapis www.vu.lt:
- Reikalavimų parengimas
informacijos architektūros ir
puslapio koncepcijos ir naudotojo
sąsajos sukūrimui;
- Konkurso paskelbimas;
- Tolimesnio darbų plano
tikslinimas

3Q

Naujas Vilniaus universiteto
tinklalapis www.vu.lt:
- Reikalavimų parengimas
informacijos architektūros ir
puslapio koncepcijos ir naudotojo
sąsajos sukūrimui;
- Konkurso paskelbimas;
- Tolimesnio darbų plano
tikslinimas

4Q

Intraneto informacijos, kaip
pagrindinės informacijos
apsikeitimo ir vidinio
komunikavimo priemonės,
sprendimo realizavimas:
Techninis realizavimas pagal
2018 metais sukurtą konceptą.

2Q-3Q

-

25.000,00 €

25.000,00 €

-

Svarbiausių universiteto procesų
perkėlimas į elektroninę erdvė

€

€

25.000,00 €

Aiškesnis bei kokybiškesnis išorinės
informacijos pateikimas ir greitesnė jos
paieška.

25.000,00 €

Aiškesnis bei kokybiškesnis išorinės
informacijos pateikimas ir greitesnė jos
paieška. Atitikimas šiuolaikiniams sistemų
dizaino ir informacijos architektūros
reikalavimams.

Aiškesnis ir pilnesnis vidinės informacijos
pateikimas bei greitesnė jos paieška.
Atitikimas šiuolaikiniams sistemų dizaino ir
informacijos architektūros reikalavimams.

Veiklos duomenų analizės
metodikos sukūrimas ir
įgyvendinimas:
- Pradinio 2018 metais parengto
sprendimo realizavimas ir
testavimas su veiklos žmonėmis.

1Q

3.300,00 €

3.300,00 €

Šiuolaikiškų analitikos įrankių pateikimas
analitikams.
Reguliarus ir vizualus svarbiausios
informacijos pateikimas vadovybei.

Veiklos duomenų analizės
metodikos sukūrimas ir
įgyvendinimas:
- Pradinio 2018 metais parengto
sprendimo realizavimas ir
testavimas su veiklos žmonėmis.

2Q

3.300,00 €

3.300,00 €

Šiuolaikiškų analitikos įrankių pateikimas
analitikams.
Reguliarus ir vizualus svarbiausios
informacijos pateikimas vadovybei.

Veiklos duomenų analizės
metodikos sukūrimas ir
įgyvendinimas:
- Pradinio 2018 metais parengto
sprendimo realizavimas ir
testavimas su veiklos žmonėmis.

3Q

3.300,00 €

3.300,00 €

Šiuolaikiškų analitikos įrankių pateikimas
analitikams.
Reguliarus ir vizualus svarbiausios
informacijos pateikimas vadovybei.

3.300,00 €

Šiuolaikiškų analitikos įrankių pateikimas
analitikams.
Reguliarus ir vizualus svarbiausios
informacijos pateikimas vadovybei.

Veiklos duomenų analizės
metodikos sukūrimas ir
įgyvendinimas:
- Pradinio 2018 metais parengto
sprendimo realizavimas ir
testavimas su veiklos žmonėmis.
Viso:

4Q

3.300,00 €

113 200.00 €

100.000,00 €

Strateginis prioritetas

Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas

Strateginė kryptis

Finansų valdymo ir elektroninio administravimo tobulinimas

Projekto pavadinimas:

9.2. Biudžeto sudarymo modelio tobulinimas įtraukiant priemones, susijusias su studijų
programų būtinųjų finansinių išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų
grąžos apskaita

Kuruojantis prorektorius

Nikita Ananjevas

Projekto vadovas

Sergejus Stankevičius

Darbo grupės nariai

Sergejus Stankevičius

Siekiami rodikliai

Biudžeto sudarymo modelis, grįstas studijų programų ir mokslo išlaidų apskaičiavimu

Už veiklos
įgyvendinimą
atsakingas asmuo

Numatomos įgyvendinti
veiklos rodiklis

Metų ketvirtis

Informacijos apie krūvius KAP
analizė

Q1, priklausomai nuo
to kada bus prieinama
informacija

Sergejus
Stankevičius

0

Studijų programų išlaidų
modeliavimas

Q1

Sergejus
Stankevičius

0

Biudžeto sudarymo modelio
svarstymas

Q2

Sergejus
Stankevičius

0

Viso:

Reikalingos lėšos
Eurais

Finansavimas iš
išorės šaltinių

Finansavimas iš
Strateginio fondo lėšų

0

Kitas vidaus lėšų
finansavimas

Pastabos/ komentarai

