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TARYBA  

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO TARYBOS 2018 M. VASARIO 14 D. NUTARIMO NR. 

T-2018-2-1 „DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO 2018 – 2020 METŲ STRATEGINIO 

VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  
 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 11 punktu ir atsižvelgdama 

į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. vasario 20 d. teikimą Nr. RTK-11 „Dėl Vilniaus 

universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 

– 2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vilniaus universiteto senato 2020 m. 

vasario 18 d. nutarimą Nr. SPN-7 „Dėl pritarimo Vilniaus universiteto tarybos nutarimo „Dėl Vilniaus 

universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus universiteto 2018 

– 2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ projektui“, Vilniaus universiteto taryba  

nutaria pakeisti Vilniaus universiteto 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 

Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-1 „Dėl Vilniaus 

universiteto 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“:  

1. pakeisti strateginio prioriteto „Europinis universitetas“ 1 strateginės krypties „Tarptautinio 

lygio mokslinių tyrimų plėtra“ pažangos rodiklį „Kamieninių akademinių padalinių vietos pagal QS 

reitingą ne žemesnės nei 300“ ir jį išdėstyti taip: 

„Studijų krypčių vietos pagal QS reitingą ne žemesnės nei 300“; 

2. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 4 strateginės krypties 

„Studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis“ pažangos rodiklį „Dėstytojų, dalyvavusių 

pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius“ ir jį išdėstyti taip: 

„Dėstytojų, dalyvavusių pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius (stebimas 

4.2 strateginio projekto rezultatų pasiekimas)“; 

3. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 4 strateginės krypties 

„Studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis“ pažangos rodiklio „Dėstytojų, dalyvavusių 

pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius“ siekiamas rodiklių reikšmes ir jas 

išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

„200 250 300“ 

4. pripažinti netekusiu galios strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 4 

strateginės krypties „Studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis“ pažangos rodiklį 

„Lietuvoje pagal darbo sutartis įsidarbinusių (be studijas tęsiančių) absolventų po 12 mėn. nuo studijų 

baigimo minimalų rodiklį (80 %) atitinkančių studijų krypčių skaičius pagal studijų pakopą (KVIS 

duomenimis)“; 

5. pripažinti netekusiu galios strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 4 

strateginės krypties „Studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis“ 4.4 projektą; 

6. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 5 strateginės krypties 

„Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas“ 5.4 projektą ir jį išdėstyti taip: 

„5.4.  Alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklą modelio įdiegimas“; 

7. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 5 strateginės krypties 

„Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas“ pažangos rodiklio „Universiteto darbuotojų 

dalyvavimas ES, valstybinių institucijų darbo ir projektinėse grupėse“ siekiamas rodiklių reikšmes ir 

jas išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 
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„- - -“ 

8. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 5 strateginės krypties 

„Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas“ pažangos rodiklio „Universiteto organizuotų su 

paveldu susijusių renginių lankytojų skaičius“ siekiamas rodiklių reikšmes ir jas išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

„- - -“ 

9. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 5 strateginės krypties 

„Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas“ pažangos rodiklį „Savanoriaujančių studentų 

skaičius“ ir jį išdėstyti taip: 

„Savanoriškos veiklos sutartis sudariusių su Vilniaus universitetu ir savanoriškas veiklas 

įgyvendinusių studentų skaičius (stebimas 5.2 strateginio projekto rezultatų pasiekimas)“  

10. pakeisti strateginio prioriteto „Lietuvą stiprinantis universitetas“ 5 strateginės krypties 

„Universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas“ pažangos rodiklio „Savanoriškos veiklos sutartis 

sudariusių su Vilniaus universitetu ir savanoriškas veiklas įgyvendinusių studentų skaičius (stebimas 

5.2 strateginio projekto rezultatų pasiekimas)“ siekiamas rodiklių reikšmes ir jas išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

„- 297 347“ 

11. pakeisti strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas“ 7 

strateginės krypties „Darbo sąlygų gerinimas“ pažangos rodiklį „Universiteto bazinė alga“ ir jį 

išdėstyti taip: 

„Universiteto akademinių darbuotojų bazinė alga“; 

12. pakeisti strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas“ 7 

strateginės krypties „Darbo sąlygų gerinimas“ pažangos rodiklio „Universiteto akademinių 

darbuotojų bazinė alga“ siekiamas rodiklių reikšmes ir jas išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

„- - 2578 €“ 

13. pakeisti strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas“ 7 

strateginės krypties „Darbo sąlygų gerinimas“ pažangos rodiklį „Savo noru išeinančių (akademinių 

ir neakademinių) darbuotojų dalis (turi neviršyti 6 proc.)“ ir jį išdėstyti taip: 

„Darbuotojų kaitos lygis (bendras ir savo noru išeinančių darbuotojų; akademinių ir 

neakademinių darbuotojų)“; 

14. pakeisti strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas“ 7 

strateginės krypties „Darbo sąlygų gerinimas“ pažangos rodiklio „Darbuotojų kaitos lygis (bendras 

ir savo noru išeinančių darbuotojų; akademinių ir neakademinių darbuotojų)“ siekiamas rodiklių 

reikšmes ir jas išdėstyti taip: 

Siekiamos rodiklių reikšmės 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

„- - -“ 

15. pakeisti strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis universitetas“ 7 

strateginės krypties „Darbo sąlygų gerinimas“ 7.4 projektą ir jį išdėstyti taip: 

„7.4. Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų bei studentų atžvilgiu); 

16. pripažinti netekusiu galios strateginio prioriteto „Savo bendruomenę motyvuojantis 

universitetas“ 8 strateginės krypties „Studijų sąlygų gerinimas“ 8.2 projektą. 
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