
TURINYS

I kryptis Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius - J.Čaplikas 

II kryptis Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms ir doktorantūrą, fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus - L. Taparauskienė 

III kryptis   Tarptautiškumo didinimas, skatinant studijų ir mokslinės veiklos atvirumą - J. Čaplikas

IV kryptis  Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra - J. Čaplikas

V kryptis Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą - L. Taparauskienė

VI - kryptis  Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes tobulėti - V. Butkus

VII kryptis  Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi  - Prorektorius plėtrai

VIII kryptis   Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą - Prorektorius plėtrai

IX kryptis   Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas - A. Maziliauskas

AF Agronomijos fakultetas KFK Kultūrologijos ir filosofijos katedra PS Personalo skyrius

AI Aplinkos institutas KKI Kaimo kultūros institutas PSC Podiplominių studijų centras

AT Apskaitos tarnyba KKSC Kūno kultūros ir sporto centras SA Studentų atstovybė

BS Bandymų stotis KSTC Kaimo socialinių tyrimų centras SIKC Studijų inovacijų ir kokybės centras

BT Bendrabučių tarnyba KTPC Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras SMK Studentų mokslinis klubas

DK Doktorantų korporacija LC Leidybos centras SS Studijų skyrius 

DKO Doktorantūros komitetai MEF Miškų ir ekologijos fakultetas SSU Sveikatą stiprinantis universitetas

DSST Darbuotojų ir studentų saugos tarnyba MS Mokslo skyrius TS Tarptautinis skyrius

EVK Ekonomikos ir vadybos fakultetas MTP Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas TT Techninė tarnyba

FMSI Fundamentinių mokslų studijų institutas MTEP Mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra TTTG Transporto ir teritorijos tvarkymo grupė

IS Informatikos skyrius MŪ VšĮ „LŽŪU Mokomasis ūkis“ VRS Viešųjų ryšių skyrius

KAC Kalbų centras PIPS Plėtros ir investicijų paieškos skyrius VŪŽF Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

KC Karjeros centras PPPK Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

x Priemonės įgyvendinime fakultetas f Priemonė, pažymėta šia raide yra išskirtinai + priemonės įgyvendinimas

nedalyvauja fakulteto



Studentų, einamaisiais metais 

įstojusių į pirmosios ir antrosios 

pakopos studijų programas, skaičius 

spalio 1 d.

EVF dekanas 300 300 300

II ir I pakopų studentų santykis 

(rugsėjo 1 d.)
EVF dekanas 0,3 0,35 0,4

Pirmosios pakopos studijų 

absolventų dalis, studijas tęsiančių 

antrojoje pakopoje

EVF prodekanas 

studijoms, 

Institutų  

direktoriai

30 35 40

Uždavinys 1 1 1

Kurti ir įgyvendinti naujas  studijų 

programas pagal šiuolaikiškiausias 

mokslo tendencijas, studentų ir 

darbdavių lūkesčius

Per metus naujai įregistruotų studijų 

programų skaičius

EVF prodekanas 

studijų 

programoms, 

EVF prodekanas 

studijoms

0 0 1

Per einamuosius metus įregistruotų 

sutrumpintos trukmės I pakopos 

studijų programų skaičius 

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

0 0 0

Per einamuosius metus įregistruotų 

sutrumpintos trukmės II pakopos 

studijų programų skaičius 

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

0 0 1

Priemonė 1 1 1 2

Sukurti, įregistruoti ir įgyvendinti 

aktualias darbo rinkai tarpkryptines 

studijų programas, sukoncentruojant 

kelių fakultetų ir institutų kompetenciją 

bei išteklius 

Per einamuosius metus įregistruotų 

tarpkryptinių studijų programų 

skaičius 

EVF prodekanas 

studijų 

programoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkas

0 0 0

Priemonė 1 1 1 3

Sukurti I ir II pakopos naujas studijų 

programas pagal šiuolaikiškiausias 

mokslo tendencijas, darbdavių ir 

studentų poreikius

Per einamuosius metus įregistruotų 

naujų studijų programų skaičius 

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

0 0 1

Uždavinys 1 1 2

Atnaujinti vykdomas studijų programas, 

darant jas aktualesnėmis ir 

patrauklesnėmis studentams ir 

darbdaviams

Per einamuosius metus atnaujintų ir 

patobulintų studijų programų dalis 

proc. 

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

50 50 50

Priemonė 1 1 2 1

Sutvarkyti studijų programas pagal 

koncepciją „į studentus ir jų rezultatus 

orientuotos studijos“

Sutvarkytų I ir II pakopos programų 

dalis  proc. 

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

100 100 100

Priemonė 1 1 2 2
Pertvarkyti socialinių mokslų studijų 

programas, sutrumpinant jų trukmę

Studijų programų, kurių 

sutrumpinta trukmė, skaičius

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

0 0 4

Priemonė 1 1 2 3

Studijų programų tobulinimas pagal jų 

komitetuose įvertintus darbdavių, 

studentų, dėstytojų siūlymus integruoti 

mokslo naujoves ir profesinę patirtį

Per einamuosius metus patobulintų 

studijų programų dalis  proc.

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

50 50 50

Priemonė 1 1 2 4

Organizuoti susitikimus su su 

socialiniais partneriais ir darbdaviais  

studijų programų tobulinimo 

klausimams aptarti

Susitikimų sk. 

EVF dekanas, 

studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

2 2 2

Uždavinys 1 1 3
Sukurti ir išplėtoti efektyvią studijų 

rinkodaros sistemą 

Per einamuosius metus įgyvendintų 

studijų rinkodaros priemonių 

skaičius

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai

20 20 20

Priemonė 1 1 1 1

I kryptis Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir 

darbdavių poreikius.

2015 2016 2017Tipas Nr. Nr. Nr. Nr. Rodiklis
Atsakingas 

asmuo
Pavadinimas

Tikslas 1 1

Sukurti, įregistruoti ir įgyvendinti 

sutrumpintos trukmės  (I pakopoje – iki 

3–3,5 metų, II pakopoje – iki 1,5 metų) 

naujų socialinių mokslų srities studijų 

programas

Padidinti studentų priėmimą į I ir II 

pakopos studijų programas



Priemonė 1 1 3 1
Suformuoti studijų rinkodaros darbo 

grupę
Darbo grupė (G) EVF dekanė G G G

Priemonė 1 1 3 2 Parengti studijų rinkodaros strategiją Studijų rinkodaros strategija (S)

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai, 

fakulteto studijų 

rinkodaros 

grupė

S x x

Priemonė 1 1 3 3

Parengti studijų rinkodaros planą, 

įgyvendinti jį pagal studijų rinkodaros 

strategiją ir kasmet kintančias sąlygas 

Studijų rinkodaros planas (P)

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai, 

fakulteto studijų 

rinkodaros 

grupė

P P P

Priemonė 1 1 3 4

Gimnazijų ir vidurinių mokyklų 

moksleiviams organizuoti apsilankymus 

Universitete, pristatant studijų 

galimybes ir sąlygas

Universitete renginių moksleiviams 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

10 10 10

Priemonė 1 1 3 5

Pristatyti studijų galimybes ir sąlygas 

savivaldybėse, gimnazijose, vidurinėse 

mokyklose, profesinio rengimo 

centruose

Universiteto studijų pristatymų 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

30 30 30

Priemonė 1 1 3 6
Internetinėje svetainėje sukurti aktyvias 

vizualizacijos priemones 

Aktyvios vizualizacijos priemonių 

skaičius

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

1 0 1

Priemonė 1 1 3 7

Reprezentuoti Universitetą ir studijas 

įvairiose parodose, mugėse ir kituose 

renginiuose, pristatant fakulteto studijų 

programas

Dalyvavimo parodose ir mugėse 

atvejų skaičius per einamuosius 

metus

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai, EVF 

prodekanas 

studijoms

3 3 3

Priemonė 1 1 3 8
Organizuoti vasaros stovyklas 

jauniesiems lyderiams
Stovyklavusių moksleivių skaičius

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai, 

Verslumo 

ugdymo centro 

vadovas

20 20 20

Priemonė 1 1 3 9

Taikyti ir stojimo kampanijos metu 

populiarinti lanksčias studijų kainų 

nuolaidų sistemas naujoms studijų 

programoms, taip pat su geriausiais 

konkursiniais balais įstojusiems 

studentams 

Einamaisiais metais taikomų studijų 

kainų nuolaidų variantų skaičius
EVF dekanas 4 4 4

Priemonė 1 1 3 10

Dalyvauti organizuojant respublikinę 

moksleivių ekonomikos ir verslo 

olimpiadą

Renginių sk. EVF dekanė 0 0 0

Absolventų, užsiimančių nuosavu 

verslu (praėjus 18 mėn. nuo 

baigimo), skaičiaus didėjimas proc. 

(2012 m. – 100 proc.)

EVF dekanas 120 125 130

Įsidarbinusių per 6 mėn. ir 

neįsidarbinusių absolventų santykis
EVF dekanas 80 80 80

Uždavinys 1 2 1 Gerinti studentų verslumo gebėjimus

Studentų, dalyvavusių verslumo 

gebėjimų ugdymo mokymo 

renginiuose, dalis  proc. 

EVF dekanas 40 40 40

Priemonė 1 2 1 1

Organizuoti studentų verslumo ugdymo 

praktiką verslo imitacinėje įmonėje 

„Agroverslo korporacija“ 

Studentų, atlikusių verslumo 

ugdymo praktikas verslo imitacinėje 

įmonėje „Agroverslo korporacija“, 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijoms, 

imitacinės 

įmonės 

"Agroverslo 

korporacija" 

vadovas

100 100 100

Priemonė 1 2 1 2

Skatinti studentus dalyvauti įvairaus 

pobūdžio verslo ir socialinių projektų 

rengimo ir įgyvendinimo konkursuose 

Studentų, dalyvavusių verslo ir 

socialinių projektų rengimo ir 

įgyvendinimo konkursuose, skaičius 

per einamuosius metus

Verslumo 

ugdymo centro 

vadovas

20 20 20

Priemonė 1 2 1 3

Organizuoti studentų susitikimus su 

žymiais verslininkais karjeros sėkmės 

tema

Susitikimų su verslininkais skaičius 

per einamuosius metus

Verslumo 

ugdymo centro 

vadovas

6 6 6

Priemonė 1 2 1 4

Teikti konsultacijas studentams verslo 

idėjų išgryninimo ir verslo pradžios 

klausimais

Konsultacijų skaičius per 

einamuosius metus

Verslumo 

ugdymo centro 

vadovas

50 50 50

2
Gerinti studentų verslumą ir 

pasirengimą darbo rinkai
Tikslas 1



Priemonė 1 2 1 5

Organizuoti mokomąsias ekskursijas į 

lyderiaujančias verslo įmones ir ūkius 

pagal studentų studijų profilį

Mokomųjų ekskursijų skaičius
EVF prodekanas 

studijoms
6 6 6

Uždavinys 1 2 2
Gerinti studentų praktinės profesinės 

veiklos gebėjimus

Praktikos vietų, atitinkančių 

universitetinių studijų reikalavimus 

ir studijų programų pobūdį, skaičius

EVF prodekanas 

studijoms
10 10 10

Priemonė 1 2 2 1

Sudaryti ilgalaikes sutartis dėl 

profesinės praktikos vietų su 

lyderiaujančiomis įmonėmis, „žaliąjį 

diplomą“ turinčiais ūkiais, Universiteto 

profilį atitinkančiomis įstaigomis, 

kitomis organizacijomis 

Organizacijų, su kuriomis sudarytos 

ilgalaikės sutartys dėl praktikų vietų, 

skaičius

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai 

2 2 2

Priemonė 1 2 2 2

Įtraukti studentus į regionų, vietos ir 

bendruomenių  projektų rengimą, 

įmonių veiklos tyrimus, naujų 

technologijų diegimą

Dalyvaujančių studentų skaičius per 

einamuosius metus

Institutų  

direktoriai
20 20 20

Priemonė 1 2 2 3

Studentų baigiamuosius darbus rengti 

pagal verslo įmonių, ūkių, kitų 

organizacijų užsakymus, suderintus su 

universitetiniais reikalavimais šiems 

darbams

Baigiamųjų darbų pagal užsakymus 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijoms, 

institutų 

direktoriai

10 10 10

Uždavinys 1 2 3
Gerinti studentų gebėjimus konkuruoti 

darbo rinkoje

Studentų, dalyvavusių neformalaus 

mokymo renginiuose ir konsultuotų 

karjeros klausimais, skaičius per 

einamuosius metus 

EVF prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai 

80 80 80

Priemonė 1 2 3 1 Organizuoti karjeros dienas
Karjeros dienų skaičius per 

einamuosius metus

Prodekanas 

mokslui ir 

plėtrai, 

Verslumo 

ugdymo centro 

vadovas

1 1 1

Pasitenkinimo studijų kokybe 

indeksas (pagal studijas baigiančių 

studentų apklausos rezultatus)

EVF dekanas

Studentų, patenkintų studijų 

kokybe, dalis proc. (pagal studijas 

baigiančių studentų apklausos 

rezultatus)

EVF prodekanas 

studijoms
80 85 90

Studentų, patenkintų gyvenimo 

sąlygomis ir studijų aplinka, dalis 

proc. (pagal studijas baigiančių 

studentų apklausos rezultatus)

EVF prodekanas 

studijoms
80 85 90

Uždavinys 1 3 1

Modernizuoti studijų programų 

vykdymą taikant inovatyvius mokymo 

metodus ir technologijas 

Studijų dalykų, kuriuose taikomi 

inovatyvūs mokymo metodai ir 

technologijos, dalis  proc. 

EVF prodekanas 

studijoms, 

institutų 

direktoriai

100 100 100

Priemonė 1 3 1 1

Organizuoti nuotolines studijas 

technologijų mokymo   kursų 

dėstytojams ir studijas aptarnaujančiam 

personalui

Dėstytojų, įgijusių nuotolinių studijų 

kompetenciją, dalis  proc.

EVF prodekanas 

studijoms, 

institutų 

direktoriai

100 100 100

Priemonė 1 3 1 2

Parengti kvalifikuotus specialistus 

(konsultantus) dėstytojų konsultavimui 

nuotolinio mokymo klausimais

Parengtų specialistų skaičius EVF dekanas 2 2 2

Priemonė 1 3 1 3
Dėstytojams teikti konsultacijas 

nuotolinių studijų diegimo klausimais

Konsultuotų dėstytojų skaičius per 

einamuosius metus

Fakulteto 

nuotolinių 

studijų 

konsultantai

20 20 20

Priemonė 1 3 1 4
Rengti studijų dalykus nuotoliniam 

mokymui

Nuotolinėms studijoms parengtų 

studijų dalykų proc. dalis nuo 

bendro dalykų skaičiaus

EVF prodekanas 

studijoms, 

studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

60 80 100

Priemonė 1 3 1 5
Įdiegti nuotolinį mokymą ištęstinės 

formos studijose

Studijų programų, kurių ištęstinės 

formos studijos vykdomos 

nuotoliniu būdu, dalis  proc. 

EVF prodekanas 

studijoms, 

studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

100 100 100

Priemonė 1 3 1 6
Organizuoti vidinę pedagoginės 

patirties sklaidą

Patirties perdavimo atvejų skaičius 

per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijoms
10 15 10

Gerinti studijų kokybę, didinti jų 

patrauklumą
Tikslas 1 3



Priemonė 1 3 1 7
Organizuoti susitikimus su žymiais 

universitetinės didaktikos atstovais 

Susitikimų su žymiais universitetinės 

didaktikos atstovais skaičius per 

einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijoms
1 1 1

Uždavinys 1 3 2

Užtikrinti visų studijų programų 

kompleksinį aprūpinimą studijų 

literatūra 

Studijų dalykų, kuriems užtikrintas 

kompleksinis aprūpinimas studijų 

literatūra, dalis  proc. 

EVF prodekanas 

studijoms
30 40 50

Priemonė 1 3 2 2
Parengti ir įgyvendinti vadovėlių ir 

studijų knygų      rengimo ilgalaikį planą

Vadovėlių ir studijų knygų rengimo 

planas (P)

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

P P P

Priemonė 1 3 2 3
Inicijuoti bibliotekos mokslinės ir studijų 

literatūros fondų atnaujinimą

Per einamuosius metus naujai 

įsigytų dokumentų skaičius  tūkst. 

vnt. 

EVF prodekanas 

studijų 

programoms, 

studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

0,2 0,2 0,2

Priemonė 1 3 2 4
Išplėsti elektroninę studijų literatūros 

leidybą

Elektroninių leidinių dalis nuo visų 

fakultete parengtų leidinių,  proc.

EVF prodekanas 

studijų 

programoms, 

studijų 

programų 

komitetų 

pirmininkai

80 90 90

Uždavinys 1 3 3
Pertvarkyti studijų kokybės gerinimo 

organizacines ir teisines sąlygas

Išorinių ekspertų akredituotų studijų 

programų dalis proc.

EVF prodekanas 

studijoms, 

programų 

komitetų 

pirmininkai

100 100 100

Priemonė 1 3 3 6

Organizuoti dėstytojų mokymo  kursus  

studijų programų rengimo, savianalizės, 

atnaujinimo, bendrųjų reikalavimų ir 

Bolonijos proceso nutarimų taikymo 

klausimais

Mokymo kursų skaičius per 

einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

1 1 1

Priemonė 1 3 3 7

Teikti profesionalią metodinę pagalbą 

studijų programų savianalizių ir naujų 

studijų programų rengėjams

Metodinių konsultacijų skaičius per 

einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijų 

programoms

10 10 10



Tipas Nr. Nr. Nr. Nr. Pavadinimas Rodiklis Atsakingas asmuo              
2015 2016 2017

Tikslas 2 1

Intensyviai plėtoti fundamentinius ir 

taikomuosius tyrimus, eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros darbus 

prioritetinėse mokslo srityse 

Mokslinių tyrimų apimtys per einamuosius 

metu tūkst. EUR
EVF dekanas 85 90 95

Uždavinys 2 1 1
Sukurti palankias organizacines ir motyvacines 

sąlygas plėtoti mokslinę veiklą

Konkurso būdu laimėtų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros paraiškų  skaičius 

proc. per einamuosius metus

EVF dekanas 2 3 4

Priemonė 2 1 1 1

Nustatyti ilgalaikes mokslinių tyrimų kryptis 

pagal Universiteto misiją, naujausias mokslo 

tendencijas, šalies raidos strateginius poreikius

Patvirtintos ilgalaikės mokslinių tyrimų  

krypčių koregavimas (K)

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
K X X

Mokslininkų, gavusių tarptautinius ir 

nacionalinius mokslo apdovanojimus, 

skaičius per einamuosius metus

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
0 0 2

Sukurtų mokslininkų grupių (kompetencijos 

centrų) dalis nuo numatyto jų skaičiaus  

proc.

Institutų direktoriai 100 100 100

Mokslo projektų vadovų skaičiaus santykis 

nuo bendro mokslininkų skaičiaus   proc.
Institutų direktoriai 12 15 15

Priemonė 2 1 1 3
Teikti administracinę paramą rengiant 

paraiškas 

Administravimo lėšų dalis, tenkanti vienai 

teikiamai paraiškai per einamuosius metus, 

tūkst. EUR

EVF dekanas 2,6 2,8 3

Mokslinių projektų skaičius EVF dekanas 10 10 10
Mokslinių projektų apimtys tūkst. EUR  per 

einamuosius metus
EVF dekanas 110 120 130

Valstybės asignavimų mokslui dalis nuo ASU 

pajamų už mokslinius tyrimus proc. per 

einamuosius metus

EVF dekanas 32 30 29

Priemonė 2 1 2 1

Intensyviai rengti MTEP paraiškas siekiant 

dalyvauti mokslinių projektų finansavimui gauti 

pagal nacionalines ir tarptautines MTEP 

programas 

Konkursinių MTEP projektų ir mokslo 

sklaidos lėšos, tenkančios vienam visą darbo 

dieną dirbančio  tyrėjo etatui, tūkst. Lt per 

einamuosius metus

Institutų direktoriai 10 10 10

Priemonė 2 1 2 2

Inicijuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, 

eksperimentinės plėtros darbus, 

finansuojamus privačių ūkio subjektų lėšomis

Mokslinių projektų lėšos, gaunamos iš ūkio 

subjektų, tenkančios vienam visą darbo 

dieną dirbančio mokslininko etatui, tūkst. 

EUR per einamuosius metus

Institutų direktoriai 1,5 1,8 2

Priemonė 2 1 2 3 Diegti mokslo rezultatus gamyboje

Sukurtos ir įdiegtos naujos priemonės, 

technologijos tūkst. EUR per einamuosius 

metus

EVF dekanas 1 1 1

Mokslinės produkcijos, išreikštos vertinimo 

balais, apimtis vienam visą darbo dieną 

dirbančio dėstytojo ir mokslo darbuotojo 

etatui per einamuosius metus 

EVF dekanas 3 3 3

Mokslinių straipsnių skaičius WOS su 

citavimo indeksu leidiniuose, tenkantis 

vienam visą  darbo dieną dirbančio dėstytojo 

ir mokslo darbuotojo etatui (įvertinus 

autoriaus indėlį) per einamuosius metus

EVF dekanas 0,1 0,12 0,15

Monografijos ir knygų skyrių autoriniai 

lankai, tenkantys vienam visą  darbo dieną 

dirbančio dėstytojo ir mokslo darbuotojo 

etatui (įvertinus autoriaus indėlį) per 

einamuosius metus 

EVF dekanas 0,2 0,25 0,25

Mokslo publikacijų skaičius 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 

tenkantis vienam visą  darbo dieną dirbančio 

dėstytojo ir mokslo darbuotojo etatui 

(įvertinus autoriaus indėlį) per einamuosius 

metus

EVF dekanas 0,9 1 1,1

 ISI WEB of SCIENCe ir SCOPUS duomenų 

bazėse esančiuose žurnaluose publikuotų 

mokslinių straipsnių dalis nuo viso straipsnių 

skaičiaus

EVF dekanas 5 5 5

Priemonė 2 1 3 2
Remti mokslo žinių sklaidą tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose

Lėšų dalis, tenkanti mokslo žinių sklaidai 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 

tūkst. EUR/ 1 konferencijai 

EVF dekanas 1 1,2 1,3

Priemonė 2 1 3 3

Organizuoti mokslines konferencijas 

Universiteto metiniams mokslo rezultatams 

aptarti ir viešinti

Organizuotų konferencijų skaičius per 

einamuosius metus

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
1 1 1

Priemonė 2 1 3 4

Vykdyti komunikavimo veiksmus siekiant 

Universiteto leidžiamus žurnalus (tarp jų 

leidžiamus su partneriais) įtraukti į ISI WOS 

duomenų bazę

Universiteto leidžiamų mokslo periodinių ir 

tęstinių leidinių, įtrauktų į mokslinės 

informacinės instituto duomenų leidinių 

sąrašą (ISI WOS), SCOPUS skaičius per 

einamuosius metus

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai, Žurnalų 

atsakingieji redaktoriai

0 0 1

Uždavinys 2 1 5

Stiprinti institucinę partnerystę mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros srityse

Bendrų su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijomis vykdytų MTEP projektų 

skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas, Institutų 

direktoriai
1 1 1

Uždavinys

Didinti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros apimtis

1

Teikti metodinę, techninę ir finansinę pagalbą 

apibendrinant ir publikuojant mokslinių tyrimų 

rezultatus 

Priemonė

Uždavinys 2

Priemonė 2 1 1 2

Formuoti mokslininkų grupes projektams 

administruoti ir vykdyti pagal ilgalaikes 

mokslinių tyrimų kryptis

II kryptis  Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms ir doktorantūrą, fundamentaliuosius ir 

taikomuosius tyrimus.

1 2

2 1 3

Gerinti mokslinės veiklos produktyvumą312



Priemonė 2 1 5 1

Parengti bendradarbiavimo su kolegijomis ir 

universitetais bendrai projektinei ir mokslinei-

tiriamajai veikai koncepciją

Bendradarbiavimo koncepcija 
Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
x K x

Naujai pritrauktų mokslininkų, tyrėjų ir kitų 

specialistų (prof.), dirbančių plėtojamose 

mokslinių tyrimų kryptyse, skaičius 

Institutų direktoriai 1 1 1

Naujai  pritrauktų  mokslininkų, tyrėjų ir kitų 

specialistų (dr.), dirbančių plėtojamose 

mokslinių tyrimų kryptyse, skaičius

Institutų direktoriai 1 1 1

Naujaipritrauktų mokslininkų, tyrėjų ir kitų 

specialistų (doktorantų), dirbančių 

plėtojamose mokslinių tyrimų kryptyse, 

skaičius

Institutų direktoriai 2 2 2

2 1 5 3

2. Dalyvauti tarpdisciplininiuose mokslinių 

tyrimų projektuose kartu su technologijos ir 

žemės ūkio mokslininkais

Bendrų projektų skaičius, vnt. Institutų direktoriai 4 4 4

Uždavinys 2 1 6 Sukurti ir išplėtoti mokslo rinkodaros sistemą Rinkodaros sistema
Prodekanas mokslui ir 

plėtrai

Priemonė 2 1 6 1
Tobulinti mokslinių paslaugų rinkodaros 

koncepciją 
Mokslinių paslaugų rinkodaros koncepcija (K)

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
K K K

Priemonė 2 1 6 2
Parengti ir įgyvendinti mokslo rinkodaros 

priemonių planą

Mokslo rezultatų ir paslaugų rinkodaros 

planas (P) ir jo įgyvendinimas

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
P P P

Priemonė 2 1 6 3
Atnaujinti mokslinių paslaugų elektorinį 

katalogą
El. katalogas

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
K K K

Priemonė 2 1 6 4
Reprezentuoti Universiteto vykdomą mokslinę 

veiklą   kitų organizacijų renginiuose 
Reprezentacijų skaičius  vnt. x 1 2 2

Tikslas 2 2 Mokslinės veiklos į studijas integracija 
EVF dekanas, EVF 

prodekanas studijoms

Uždavinys 2 2 1
Pasiekti, kad studijos sistemingai būtų 

grindžiamos moksliniais tyrimais

Studijų dalykų, pagrįstų Universiteto 

mokslininkų vykdomais moksliniais tyrimais, 

dalis nuo bendro studijų  dalykų skaičiaus   

proc.

EVF dekanas, institutų 

direktoriai
40 45 45

Priemonė 2 2 1 1

Įgyvendinti nuostatas, kad I ir II pakopos 

studijose būtų ryškūs mokslinio-tiriamojo 

darbo elementai

Studijų dalykų, kuriuos studijuojant I ir II 

pakopos studentai atlieka mokslinius 

tyrimus, dalis proc. nuo bendro studijų 

dalykų skaičiaus 

EVF dekanas, institutų 

direktoriai
68 70 75

Priemonė 2 2 1 2
Susieti dėstytojų mokslinį interesą su 

dėstomais dalykais 

Dėstytojų, kurių dėstomi dalykai atitinka 

mokslinę tyrimų sritį, skaičiaus dalis proc. 

nuo viso dėstytojų skaičiaus 

EVF dekanas, institutų 

direktoriai
91 93 95

Priemonė 2 2 1 3

Plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę veiklą bendrųjų ir 

fundamentaliųjų universitetinių studijų dalykų 

studijose

Bendrųjų ir fundamentaliųjų studijų dalykų, 

kuriuos studijuojant atliekami taikomieji 

eksperimentiniai tyrimai ir eksperimentinė 

plėtra, dalis proc. nuo visų šios grupės dalykų 

skaičiaus.

EVF dekanas, institutų 

direktoriai
20 25 30

Uždavinys 2 2 2
Skatinti studentų mokslinio klubo ir doktorantų 

korporacijos veiklą

I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią 

mokslinę veiklą, skaičius

EVF prodekanas 

studijoms, Institutų 

direktoriai

70 75 75

Priemonė 2 2 2 1
Remti studentų mokslinio klubo ir doktorantų 

korporacijos iniciatyvas

Lėšos studentų ir doktorantų mokslinei 

veiklai skatinti  tūkst. EUR per  einamuosius 

metus

EVF dekanas 2 2,5 2,5

Priemonė 2 2 2 2

Organizuoti studentų mokslinio klubo ir / arba 

doktorantų korporacijos narių ir mokslininkų 

diskusijas

Renginių skaičius   vnt.
Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
2 2 2

Uždavinys 2 2 3
Įtraukti I ir II pakopų studentus į aktyvią 

mokslinę veiklą 

I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią 

mokslinę veiklą, dalis nuo visų I ir II pakopos 

studentų skaičiaus  proc. 

EVF dekanas, institutų 

direktoriai
55 60 60

Priemonė 2 2 3 1 Teikti konkursines paraiškas

Laimėtų konkursų, premijų, stipendijų ir kt. 

apdovanojimų skaičius per einamuosius 

metus 

EVF prodekanas 

studijoms, Prodekanas 

mokslui ir plėtrai

1 1 1

Priemonė 2 2 3 2
Studentų įdarbinimo mokslinių projektų 

tyrėjais skatinimas

Studentų, dirbančių prie Universiteto 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų vykdomų 

mokslinių projektų, skaičius

Institutų direktoriai 4 4 4

Priemonė 2 2 3 3
Remti studentų mokslinės veiklos rezultatų 

sklaidą

Studentų mokslinių rezultatų sklaidos atvejai 

(pranešimai, straipsniai ir pan.) vnt.

EVF prodekanas mokslui 

ir plėtrai
70 75 75

Tikslas 2 3 Rengti jaunuosius mokslininkus

Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų (iki 35 m.) 

procentas nuo bendro mokslo darbuotojų 

skaičiaus

EVF dekanas 35 35 40

Uždavinys 2 3 1
Didinti doktorantų skaičių ir jų rengimo 

efektyvumą 

Doktorantų ir mokslinio pedagoginio 

personalo santykis 
Institutų direktoriai 0,32 0,35 0,37

Priemonė 2 3 1 1
Didinti doktorantų skaičių valstybės 

finansuojamose vietose
Doktorantų skaičius (spalio 1d.) Institutų direktoriai 17 18 18

Priemonė 2 3 1 2
Sukurti doktorantų skaičiaus valstybės 

nefinansuojamose vietose didinimo sistemą
Doktorantų skaičius (spalio 1d.)

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
2 3 3

Priemonė 2 3 1 3
Pritraukti trečių šalių piliečius doktorantūros 

studijoms
Doktorantų skaičius (spalio 1d.) Institutų direktoriai 0 1 1

Priemonė 2 3 1 4 Skatinti doktorantų mobilumą
Doktorantų, atlikusių tyrimus kitose 

institucijose, skaičiaus dalis  proc. 
Institutų direktoriai 20 25 25

Priemonė 2 3 1 5 Skatinti doktorantų stažuotes
Doktorantų, atlikusių stažuotes mokslo 

centruose, skaičius
Institutų direktoriai 30 33 35

Priemonė 2 3 1 6 Didinti doktorantūros studijų efektyvumą
Doktorantūros laikotarpiu apgynusių daktaro 

disertacijas santykinis dalis  proc. 
Institutų direktoriai 70 75 75

Pritraukti mokslininkus ir darbuotojus iš kitų 

institucijų  dirbti MTEP centruose ir 

laboratorijose 

Priemonė 2 1 5 2



Priemonė 2 3 1 7 Atnaujinti doktorantūros studijas
Naujai parengtų ir atnaujintų doktorantūros 

studijų dalykų skaičius

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai
0 2 0

Uždavinys 2 3 2
Skatinti jaunųjų mokslininkų (iki 35 m.) 

įdarbinimą MTEP centruose ir laboratorijose

Jaunųjų mokslininkų ir bendro mokslininkų  

skaičiaus procentinis santykis 
EVF dekanas 12 13 14

Priemonė 2 3 2 1 Teikti paraiškas podoktorantūros stažuotėms Podoktorantūros stažuočių skaičius Institutų direktoriai 2 2 2



Tikslas 3 1 Intensyviai išplėtoti studijas užsieniečiams
Metinės pajamos, gaunamos iš įvairių rūšių 

studijų užsieniečiams, tūkst. EUR

Prorektorius, atsakingas už 

studijas 
35 40 45

Uždavinys 3 1 1
Išplėtoti nuosekliąsias studijas užsienio 

studentams 

Nuosekliųjų studijų studentų iš užsienio 

valstybių skaičius (einamųjų metų spalio     1 

d.)

EVF dekanas 50 60 70

Priemonė 3 1 1 1
Dalį I ir II pakopos studijų programų pritaikyti 

užsieniečių studijoms anglų kalba

Pritaikytų studijų programų skaičius 

(aprašai su visais reikalingais priedais)

EVF prodekanas studijų 

programoms, programų 

komitetų pirmininkai

3 3 4

Priemonė 3 1 1 2

Nustatyti konkurencingas tarptautinėje studijų 

rinkoje ir subalansuotas su sąnaudomis 

užsieniečių studijų kainas

Kasmet atnaujintas studijų kainas 

patvirtinantis dokumentas (D)
EVF dekanas D D D

Priemonė 3 1 1 3

Parengti ir įgyvendinti lankstinukus apie visas 

studijų programas, pritaikytas dėstyti anglų ir 

rusų kalbomis

Per einamuosius metus išleistų lankstinukų 

skaičius

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai
1 1 1

Priemonė 3 1 1 4
Dalyvauti tarptautinėse studijų parodose 

užsienyje (pagal tikslines užsienio rinkas)

Tarptautinių parodų, kuriose pristatytos 

Universiteto studijos, skaičius per 

einamuosius metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai
1 1 2

Priemonė 3 1 1 5

Laiku aktualizuoti internetinį puslapį anglų ir 

rusų kalbomis apie studijas EVF ir studijų 

programas užsieniečiams

Kasmet atnaujinamas užsieniečiams skirtas 

puslapis (P)

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai
P P P

Priemonė 3 1 1 6
Parengti informacinį leidinį nuosekliųjų studijų 

užsienio studentams

Kasmet išleidžiamas informacinis               

leidinys (L)

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai
L L L

Priemonė 3 1 1 7
Nustatyti studijų užsieniečiams administravimo 

tvarką
Administravimo tvarkos aprašas (A) EVF prodekanas studijoms A A A

Priemonė 3 1 1 8
Užsienio studentams organizuoti integravimo į 

fakultetą renginius
Renginių skaičius per einamuosius metus EVF prodekanas studijoms 2 2 2

Dalinių studijų studentų iš užsienio valstybių 

skaičius (per einamuosius metus)
EVF dekanas 20 20 25

Universiteto studentų, išvykusių dalinėms 

studijoms į užsienio universitetus, skaičius 

(per einamuosius metus)

EVF dekanas 20 20 25

Priemonė 3 1 2 1

Plėtoti dialogą su įvairių regionų universitetais 

dėl akademinių mainų studentų dalinėms 

studijoms

Pasirašytų akademinių mainų sutarčių 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas studijoms, 

prodekanas mokslui ir 

plėtrai 

2 2 2

Priemonė 3 1 2 2

Padidinti užsieniečių dalinėms studijoms skirtų 

studijų dalykų skaičių, ypač II pakopoje ir 

dėstomų rusų kalba

Dalinėms studijoms skirtų dalykų skaičius

EVF prodekanas studijų 

programoms, programų 

komitetų pirmininkai

10 12 14

Priemonė 3 1 2 3
Reguliariai atnaujinti informacinį leidinį, skirtą 

užsieniečiams, atvykusiems dalinėms studijoms
Kasmet išleidžiamas leidinys (L)

EVF prodekanas studijų 

programoms, prodekanas 

mokslui ir plėtrai 

L L L

  Priemonė 3 1 2 4

Kasmet organizuoti tarptautinius, intensyvius ir 

specializuotus mokymo kursus (BOVA, NOVA, 

ERASMUS+ ir kt.)

Kursų skaičius per metus EVF prodekanas studijoms 1 1 1

Priemonė 3 1 2 5

Studentams, ketinantiems vykti į užsienį 

dalinėms studijoms, lengvatinėmis sąlygomis 

organizuoti papildomus užsienio kalbų kursus

Kasmet organizuojamų kursų skaičius EVF prodekanas studijoms 1 1 1

Uždavinys 3 1 3
Išplėtoti tarptautines jungtines studijų 

programas

Jungtinių tarptautinių studijų programų 

skaičius
EVF dekanas 0 0 1

Priemonė 3 1 3 1

Išplėtoti dialogą su įvairių regionų universitetais 

dėl partnerystės rengiant jungtines studijų 

programas 

Per metus pasirašytos sutartys dėl jungtinių 

studijų programų rengimo ir įgyvendinimo
EVF dekanas 0 1 1

Priemonė 3 1 3 2
Parengti ir užregistruoti II pakopos jungtinių 

studijų programas

Per metus užregistruotų studijų programų 

skaičius

EVF studijų prodekanas, 

programų komitetų 

pirmininkai

0 0 1

Priemonė 3 1 3 4

Atlikti tarptautinių jungtinių studijų programų 

teisinės reglamentacijos lyginamąją analizę 

(pagal BOVA)

Lyginamoji analizė (A) EVF dekanas A x x

Uždavinys 3 1 4 Išplėtoti podiplomines studijas užsieniečiams 
Užsienio kilmės studentų, baigusių 

podiplomines studijas, skaičius
EVF dekanas 0 2 5

Priemonė 3 1 4 2

Rengti techninės paramos projektus specialioms 

kompetencijoms ugdyti kartu su užsienio 

partneriais

Per metus patvirtintų projektų skaičius
EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
2 2 2

Priemonė 3 1 4 3

Vykdyti podiplominių studijų paslaugų paieškas 

per užsienio valstybių valdžios ir savivaldos 

institucijas

Užmegztų kontaktų skaičius per metus
EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
2 2 2

Priemonė 3 1 4 4

Parengti podiplominių studijų programas anglų 

ir rusų kalbomis, taip pat jas reprezentuojančius 

leidinius

Podiplominių studijų programų  

užsieniečiams skaičius

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
0 0 1

Parengtų, derinamų ir (ar) pasirašytų naujų 

tarptautinių sutarčių MTEP srityje skaičius
EVF dekanas 2 2 2

Bendrų projektų su užsienio įmonėmis, 

kurios įsitraukė į MTEP centrų veiklą, 

skaičius

EVF dekanas 0 1 1

Išplėtoti studentų akademinius mainus pagal 

įvairias tarptautines programas ir 

bendradarbiavimo iniciatyvas

2015 2016 2017

Aktyviai plėtoti tarptautinį mokslinį 

bendradarbiavimą

Nr. Nr. Nr. Pavadinimas Rodiklis Atsakingas asmuo

Tikslas 3 2

2

Tipas Nr.

Uždavinys 3 1



Bendrų projektų su užsienio įmonėmis, 

kurios įsitraukė į MTEP centrų veiklą, 

pritrauktos lėšos tūkst. EUR

EVF dekanas 0 0 5

Uždavinys 3 2 1

Padidinti pajamų, gaunamų iš tarptautinių 

projektų ir sutarčių, dalį nuo bendros 

Universiteto pajamų už mokslą dalies 

Pajamos  iš tarptautinių projektų ir sutarčių 

per einamuosius metus  tūkst. EUR
EVF dekanas 13 15 18

Pajamos iš tarptautinių mokslo projektų per 

einamuosius metus   tūkst.EUR 

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
10 12 15

Tarptautinių mokslinių paraiškų / projektų 

skaičius

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
2 2 2

Priemonė 3 2 1 2
Skatinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų narystę 

tarptautinėse organizacijose

Tarptautinių organizacijų skaičius, kurių 

nariais yra universiteto dėstytojai ir mokslo 

darbuotojai

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
2 2 2

 Priemonė 3 2 1 3
Remti bendras publikacijas su užsienio 

institucijų tyrėjais

Mokslinių publikacijų skaičius, kur bent 

vienas autorius yra iš kitos šalies
Institutų direktoriai 4 4 4

Uždavinys 3 2 2
Skatinti tarptautinių mokslinių ir ekspertinių 

paslaugų plėtrą 

Pajamos, gautos iš tarptautinių mokslinių 

paslaugų mainų per einamuosius metus   

tūkst. Lt

EVF dekanas x x x

Priemonė 3 2 2 1 Skatinti tarptautinę ekspertinę veiklą
Ekspertinės veiklos atvejai per einamuosius 

metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
2 2 2

Priemonė 3 2 2 3
Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose 

užsienyje
Darbuotojų išvykų skaičius per metus Institutų direktoriai 6 6 6

Priemonė 3 2 2 4 Dalyvavimas mokslinėse stažuotėse užsienyje Darbuotojų išvykų skaičius per metus Institutų direktoriai 2 2 2

Tikslas 3 3 Internacionalizuoti akademinį personalą 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio 

dalis nuo bendro dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų skaičiaus (spalio 1 d.) proc.

EVF dekanas 5 7 8

Užsienio dėstytojų, atvykusių skaityti 

paskaitas pagal akademinių mainų 

programas, skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas 30 35 40

Universiteto dėstytojų, išvykusių skaityti 

paskaitų pagal akademinių mainų 

programas, skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas 10 15 20

Priemonė 3 3 1 1
Plėtoti dialogą su įvairių regionų universitetais 

dėl  dėstytojų akademinių mainų
Pasirašytos akademinių mainų sutartys EVF dekanas 2 2 2

Priemonė 3 3 1 2

Aktyvinti dėstytojų dalyvavimą tarptautiniuose 

mokymo kursuose aktualiais mokslo klausimais 

(BOVA, NOVA ir kt.)

Tarptautiniuose kursuose dalyvavusių 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičius
EVF dekanas 2 2 2

Uždavinys 3 3 2
Skatinti doktorantūros ir podoktorantūros 

tarptautiškumą

Užsienio mokslo ir studijų universitetuose 

besistažavusių doktorantų dalis  proc.

EVF dekanas, doktorantų 

vadovai
80 80 80

Priemonė 3 3 2 1
Plėtoti dialogą su įvairių regionų universitetais 

dėl  podoktorantūros stažuočių

Atvykstančių į podoktorantūros stažuotes 

asmenų iš užsienio universitetų skaičius

EVF dekanas, Institutų 

direktoriai
0 1 2

Atliktų užsienio universitetuose stažuočių ir 

praktikų skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas, doktorantų 

vadovai
4 4 4

Įvykusių užsienio universitetuose 

trumpalaikių vizitų skaičius per einamuosius 

metus 

EVF dekanas, doktorantų 

vadovai
8 8 8

Užsienio doktorantų, atvykusių į stažuotes ir 

praktikas skaičius

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai, Institutų direktoriai
0 1 2

Užsienio doktorantų, atvykusių į 

trumpalaikius vizitus, skaičius

Prodekanas mokslui ir 

plėtrai, Institutų direktoriai
2 3 4

Uždavinys 3 3 3

Skatinti žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš 

užsienio mokslo ir studijų institucijų įtraukimą į 

studijų ir tyrimų procesus 

Žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš 

užsienio, įtrauktų į studijų ir mokslo 

procesus, skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas 1 1 2

Priemonė 3 3 3 1

Nustatyti darbo apmokėjimo ir pragyvenimo 

sąlygas užsienio dėstytojams ir mokslo 

darbuotojams 

Užsienio dėstytojų darbo apmokėjimo ir 

pragyvenimo sąlygų aprašas (A)
EVF dekanas A x x

Priemonė 3 3 3 2

Nustatyti individualaus kvietimo dirbti ir 

tarptautinių konkursų etatinėms vietoms užimti 

sąlygas ir tvarką užsienio darbuotojams 

Sąlygų ir tvarkos aprašas (A) EVF dekanas A x x

Intensyvinti doktorantūros mainus

1

Išplėtoti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

tarptautinius akademinius mainus pagal įvairias 

tarptautines programas ir bendradarbiavimo 

iniciatyvas

Užsienyje sukurtus inovatyvius produktus ir 

technologijas pritaikyti Lietuvos rinkai

Aktyviai plėtoti tarptautinį mokslinį 

bendradarbiavimą

Skatinti mokslinius tyrimus pagal tarptautines 

mokslo programas

Produktų / inovacijų/ technologijų skaičius 

per einamuosius metus
Institutų direktoriai 0 1Priemonė 3 2 2 2

1

Uždavinys 3 3 1

Priemonė 3 3 2 2

Tikslas 3 2

Priemonė 3 2 1



Tikslas 4 1 Intensyvinti švietėjiškos veiklos sklaidą

Apibendrinto švietėjiškos veiklos 

priemonių skaičiaus metinis augimas  

proc.

EVF dekanas 5 5 5

Uždavinys 4 1 1
Plėtoti universitete sukurtų mokslo žinių 

populiarinimą
Populiarinimo priemonių sk. 

Versumo ugdymo 

centro  vadovas
6 6 6

Priemonė 4 1 1 1
Parengti ir įgyvendinti mokslo žinių 

populiarinimo planą
Plano įgyvendinimo laipsnis  proc.

EVF Prodekanas 

mokslui ir plėtrai
100 100 100

Priemonė 4 1 1 2
Parengti ir viešinti mokslinių pasiekimų 

informacinį el. leidinį 
El. Leidinys (L)

EVF Prodekanas 

mokslui ir plėtrai
L L L

Priemonė 4 1 1 3
Teikti informaciją žiniasklaidai, skirtą 

tikslinėms grupėms

Informacinių ir profesinių publikacijų 

skaičius per einamuosius metus

EVF Prodekanas 

mokslui ir plėtrai 

Institutų direktoriai

5 6 7

Priemonė 4 1 1 4
Publikuoti mokslo pasiekimus mokslo 

populiarinimo leidiniuose

Mokslo populiarinimo straipsnių 

skaičius per einamuosius metus
Institutų direktoriai 20 22 24

Viešų paskaitų, konsultacijų, viešų 

pasisakymų skaičius per einamuosius 

metus

Institutų direktoriai 10 12 14

Seminarų skaičius per einamuosius 

metus
Institutų direktoriai 6 6 6

Priemonė 4 1 1 6
Organizuoti vyresniųjų klasių mokleivių 

Jaunojo lyderio stovyklą
Dalyvių skaičius

Verslumo ugdymo 

centro vadovas
20 20 20

Tikslas 4 2
Aktyviai plėtoti mokymosi visą gyvenimą 

paslaugas

Pajamos, gautos už mokymosi visą 

gyvenimą paslaugas per einamuosius 

metus, tūkst.EYR

EVF dekanas 50 70 90

Uždavinys 4 2 1

Išplėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas 

su Universiteto misija susijusiomis 

tikslinėmis visuomenės grupėmis

Per einamuosius metus mokymo 

kursuose asmenų, patobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius

Verslumo ugdymo 

centro vadovas
100 150 200

Priemonė 4 2 1 1

Rengti Universiteto misiją atitinkančias ir 

pagal rinkos tyrimus paklausias kvalifikacijos 

tobulinimo programas, jas užregistruoti 

kvalifikacijos tobulinimo programų registre

Užregistruotų kvalifikacijos tobulinimo 

programų skaičius per einamuosius 

metus

Verslumo ugdymo 

centro vadovas
1 2 2

Priemonė 4 2 1 2
Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo kursų 

organizavimo galimybių paiešką 

Laimėtų paraiškų skaičius per 

einamuosius metus 
EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 4 2 1 3

Sukurti technines, organizacines ir 

metodines prielaidas nuotolinėms 

podiplominėms studijoms

Podiplominių mokymų nuotoliniu 

būdu skaičius per einamuosius metus

Verslumo ugdymo 

centro vadovas
1 2 2

Uždavinys 4 2 2
Plėtoti dalines ir papildomas studijas, 

suderinamas su nuosekliomis studijomis 

Dalinių ir papildomųjų studijų 

klausytojų skaičius per einamuosius 

metus

EVF prodekanas 

studijoms
35 40 50

Priemonė 4 2 2 1
Išplėtoti partnerystę su kolegijomis dėl 

bendradarbiavimo papildomų studijų srityje
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 4 2 2 2

Parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo ir įskaitymo į 

studijų rezultatus viešinimo planą

Viešinimo planas (P)
EVF prodekanas 

studijoms
P P P

Priemonė 4 2 2 3

Sukurti technines, organizacines ir 

metodines prielaidas nuotolinėms dalinėms 

ir papildomoms studijoms

Dalinių ir papildomų studijų nuotoliniu 

būdu skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

studijoms
2 2 2

Uždavinys 4 2 3

Išplėtoti išteklius ir gebėjimus, būtinus 

mokymosi visą gyvenimą paslaugų 

kiekybinei ir kokybinei plėtrai

Universiteto darbuotojų, teikiančių 

mokymosi visą gyvenimą paslaugas, 

skaičius per einamuosius metus

EVF dekanas 20 20 20

Priemonė 4 2 3 1

Papildyti  Universiteto dėstytojų, mokslo 

darbuotojų, atrinktų dirbti podiplominėse 

studijose, duomenų bazę, pagal mokymo 

sritis

Duomenų bazė (B) EVF dekanas B B B

Priemonė 4 2 3 2
Skatinti dėstytojus siekti akreditacijos žemės 

ūkio ir kaimo plėtros srityse Naujai akredituotų konsultantų sk. 
EVF dekanas 2 2 2

Priemonė

4 2 2 3 Skatinti dėstytojus dalyvauti ekspertų 

konkurse  žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse 

Patvirtintų ekspertų sk. EVF dekanas 2 2 2

Dalyvauti žinių sklaidos renginiuosePriemonė 4 1 1 5

2017

IV kryptis  Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra

Rodiklis Atsakingas asmuoNr. 2015 2016Tipas Nr. Nr. Nr. Pavadinimas



Tikslas 5 1
Orientuoti mokslinę veiklą į šalyje 

sprendžiamas problemas

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, 

dalyvavusių įgyvendinant socialinės, 

ekonominės plėtros ir darnaus  

vystymosi projektus, dalis 

procentais  

EVF dekanas 30 35 35

Uždavinys 5 1 1

Plėtoti projektus ir iniciatyvas su Lietuvos 

valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis, 

visuomeninėmis nevyriausybinėmis 

organizacijomis

Projektų, užsakomų Lietuvos 

valstybės valdymo ir savivaldos 

institucijų, visuomeninių 

nevyriausybinių organizacijų, 

skaičius 

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
3 4 5

Projektų skaičius per einamuosius 

metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
1 1 1

Projektų lėšos tūkst. EUR per 

einamuosius metus 

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
10 10 15

Projektų skaičius per einamuosius 

metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
1 1 1

Projektų lėšos tūkst.EUR  per 

einamuosius metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
30 30 30

Priemonė 5 1 1 3

Rengti galimybių studijas, norminius 

dokumentus, strategijų, projektus, 

konsultuoti, teikti ekspertinę pagalbą ir 

dalyvauti šių dokumentų rengimo darbo 

grupėse

Parengtų galimybių studijų, 

strategijų ir kt. dokumentų skaičius 

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
2 2 2

Priemonė 5 1 1 4
Skatinti bendrus renginius / projektus su 

nevyriausybinėmis organizacijomis

Renginių ir pateiktų priemonių 

skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
2 3 4

Priemonė 5 1 1 5 Sukurti ekspertų duomenų bazę

Ekspertų, galinčių įvairioms 

Lietuvos organizacijoms teikti  

paslaugas, skaičius

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
15 17 20

Uždavinys 5 1 2

Stiprinti kaimo plėtros dalyvių kompetencijas, 

susijusias su kaimiškųjų vietovių pokyčių 

valdymu 

Projektai per einamuosius metus
EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
1 2 2

Priemonė 5 1 2 1 Universitete įkurti kaimo lyderio mokyklą Įkurta kaimo lyderio mokykla (M)
Versumo ugdymo centro 

vadovas
x x M

Priemonė 5 1 2 2 Propaguoti kaimo plėtros socialines inovacijas

Raštu pateiktų pasiūlymų 

nacionalinės valdžios ir savivaldos 

institucijoms skaičius

Institutų direktoriai 0 1 1

Priemonė 5 1 2 3
Formuoti teigiamą kaimiškųjų vietovių ir 

bendruomenės įvaizdį, didinti patrauklumą

Viešųjų renginių, akcijų, 

pasisakymų, skirtų kaimui 

populiarinti, skaičius per 

einamuosius metus

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai,institutų direktoriai 
10 10 10

Uždavinys 5 1 3

Skatinti verslumą ir bendradarbiavimą su 

verslu kaip esminį Universiteto veiklos 

aspektą

Su verslo įmonėmis / 

organizacijomis pasirašytų sutarčių 

skaičiaus didėjimas per 

einamuosius metus

EVF dekanas 5 5 5

Priemonė 5 1 3 1 Inkubuoti verslo įmones Inkubuotų verslo įmonių skaičius
Versumo ugdymo centro 

vadovas
5 5 5

Priemonė 5 1 3 2  Skatinti ir skleisti inovatyvias idėjų iniciatyvas

Inovatyvių idėjų pateikimo / 

registravimo atvejai per 

einamuosius metus

Versumo ugdymo centro 

vadovas
2 2 2

Priemonė 5 1 3 3

Skatinti sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 

labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis 

įmonėmis

Sutarčių skaičius EVF dekanas 2 2 2

Tikslas 5 2
Propaguoti sveiką gyvenseną, vystant tyrimus 

ir įgyvendinant mokslo pasiekimus

Sveikos gyvensenos programos 

įgyvendinimo lygis  proc.

SSU koordinacinės tarybos 

pirm. pavaduotojas
100 100 100

Uždavinys 5 2 1
Sutelkti Fakulteto narius sveikatos stiprinimo 

veiklai

Savanoriškais pagrindais dirbančių 

asmenų skaičius
EVF dekanas 5 7 8

Priemonė 5 2 1 1
Skatinti partnerių įsitraukimą ir 

bendradarbiavimą sveikatos stiprinimo srityje

Plano parengimas (P) ir jo 

įgyvendinimas proc.

SSU koordinacinės tarybos 

nariai
100 100 100

Priemonė 5 2 1 2

Skatinti bendradarbiavimą su verslo atstovais, 

siekiant įtraukti juos į sveiko Universiteto 

veiklą

Bendradarbiavimo sutarčių skaičius
SSU koordinacinės tarybos 

nariai
0 0 1

Uždavinys 5 2 2

Užtikrinti sveikatą stiprinančio Universiteto 

sampratos ir veiklos patirties sklaidą 

Universitete ir už jo ribų

Sklaidos priemonių plano vykdymas  

proc.

SSU koordinacinės tarybos 

nariai
100 100 100

Priemonė 5 2 2 1

Organizuoti bendrus su kitomis institucijomis 

sporto,  kultūros ir kt. renginius, 

propaguojančius sveiką gyvenseną

Renginių skaičius
SSU koordinacinės tarybos 

nariai
1 1 1

V kryptis   Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą

2015 2016 2017Rodiklis Atsakingas asmuoTipas Nr. Nr. Nr. PavadinimasNr.

2

Intensyviai dalyvauti projektuose, 

finansuojamuose iš Europos struktūrinių 

fondų

Priemonė 1 1 1
Dalyvauti projektuose, finansuojamuose pagal 

Lietuvos kaimo plėtros programą
5

5Priemonė 1 1



Tikslas 6 1
Skatinti darbuotojus visapusiškai 

tobulėti
Darbuotojų pasitenkinimo  indekso augimas EVF dekanas 1,1 1,1 1,1

Dėstytojų, per einamuosius metus 

pagerinusių pedagogines, dalykines ir 

komunikacines kompetencijas, dalis  proc.

EVF dekanas 50 50 50

Dėstytojų, per einamuosius metus pakėlusių 

kvalifikaciją ilgalaikėse mokslinėse 

stažuotėse ir mokymuose, dalis proc. nuo 

bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

skaičiaus

EVF dekanas 10 10 15

Priemonė 6 1 1 1

Sukurti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

profesinių ir  mokslinių ilgalaikių 

stažuočių sistemą

Dėstytojų profesinių ir mokslinių ilgalaikių 

stažuočių sistemos  aprašas (A)
EVF dekanas A x x

Priemonė 6 1 1 2

Organizuoti pedagoginės 

kompetencijos (didaktinio 

meistriškumo) tobulinimo kursus

Kursų skaičius per einamuosius metus EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 6 1 1 3

Organizuoti naujausių informacinių 

technologijų, taikomų studijose, 

mokymo kursus

Kursų skaičius per einamuosius metus EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 6 1 1 4
Organizuoti dalykinius seminarus  

mokslo ir praktikos naujovėms aptarti
Seminarų skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
2 2 2

Priemonė 6 1 1 5 Stiprinti tyrėjų bendruosius gebėjimus
Tyrėjų, pakėlusių bendruosiuos gebėjimus, 

skaičius

EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
10 10 10

Besistažavusių dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų skaičius

EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
5 8 10

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų stažuotėms 

skirtų lėšų skaičius  tūkst. EUR
EVF dekanas 5 8 10

Priemonė 6 1 1 7
Organizuoti mokymo kursus mokslo 

rezultatų komercializavimo tema 
Kursų skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
1 1 1

Priemonė 6 1 1 8
Organizuoti mokymo kursus 

intelektinės nuosavybės apsaugos tema 
Kursų skaičius per einamuosius metus

EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
1 1 1

Priemonė 6 1 1 9

Organizuoti mokymo kursus mokslinių 

paraiškų ir projektų rengimo gebėjimų 

stiprinimo tema

Kursų skaičius per einamuosius metus
EVF prodekanas 

mokslui ir plėtrai
2 2 2

Uždavinys 6 1 2

Ugdyti kitų darbuotojų dalykines ir 

bendrąsias  kompetencijas ir sudaryti 

sąlygas karjeros galimybėms

Darbuotojų apklausų įvertinimo rezultatas EVF dekanas

Priemonė 6 1 2 1
Parengti ir įgyvendinti darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo  priemonių planą

Aprašas (A), planas (P), plano įgyvendinimas  

proc.
EVF dekanas 100 100 100

Priemonė 6 1 3 1
Skatinti dalyvauti užsienio kalbų 

kursuose
Dalyvių skaičius EVF dekanas 6    6 6

Uždavinys 6 1 4 Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti
Priemonių plano įgyvendinimo laipsnis per 

einamuosius metus proc.
EVF dekanas 100 100 100

Priemonė 6 1 4 1

Tradicinės formos paskaitos ir 

seminarai savęs pažinimo, 

komunikavimo kultūros ir karjeros 

klausimais

Metinis renginių skaičius EVF dekanas 1 2 2

Priemonė 6 1 4 2 Organizuoti kultūrinius renginius Metinis renginių skaičius
EVF dekanas, 

Institutų direktoriai
3 3 3

Tikslas 6 2 Skatinti studentus visapusiškai tobulėti Studentų pasitenkinimo indekso augimas
EVF prodekanas 

studijoms
1,1 1,1 1,1

Uždavinys 6 2 1
Ugdyti studentų kultūrines, dvasines 

vertybes
Renginių sk. 

EVF dekanas, 

prodekanas 

studijoms, kuratoriai

4 4 4

Priemonė 6 2 1 1

Rengti tradicinės formos paskaitas ir 

seminarus dorovinio, pilietinio, 

profesinės saviugdos ir savęs pažinimo 

klausimais

Metinis renginių skaičius EVF dekanas 2 2 2

Priemonė 6 2 1 2 Organizuoti kultūrinius renginius Metinis renginių skaičius
EVF prodekanas 

studijoms
2 2 2

Uždavinys 6 2 2 Tobulinti studentų skatinimo sistemą Skatinimo priemonių sk. EVF dekanas 5 5 5

Priemonė 6 2 2 1

Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais vardinių stipendijų   

steigimo tikslu 

Vardinių stipendijų sk.  EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 6 2 2 2
Tobulinti skatinamųjų stipendijų fondo 

panaudojimo tvarką
Tvarka (T)

EVF prodekanas 

studijoms
T T T

Priemonė 6 2 2 3 Parengti SA veiklos rėmimo tvarką Skirtos lėšos tūkst. EUR EVF dekanas 1 1 1
Priemonė 6 2 2 4 Remti studentų atstovybės veiklą Priemonių sk. EVF dekanas 3 3 3

Tikslas 6 3
Palaikyti ryšius su buvusiais 

darbuotojais

Senjorų dalyvavimo Universiteto veikloje 

indekso augimas
EVF dekanas 1,1 1,1 1,1

Uždavinys 6 3 1
Sudaryti sąlygas senjorų veiklai 

Universitete
Klubas (K) EVF dekanas K K K

VI - kryptis  Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes 

tobulėti

2015 2016 2017Atsakingas asmuo

Priemonė 1 1 6
Skatinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

mokslines stažuotes

Uždavinys 1 1

Tipas Nr. Nr. Nr. RodiklisNr.

6

6

Sukurti sąlygas dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų  pedagoginėms, dalykinėms 

ir komunikacinėms kompetencijoms 

tobulinti

Pavadinimas



Priemonė 6 3 1 1
Organizuoti bendrus renginius su 

buvusiais darbuotojais
Renginių sk. EVF dekanas 100 100 100

Priemonė 6 3 1 2
Įrengti senjorams susirinkimo vietą 

Fakultete
Renginių vieta (V) EVF dekanas V V V

Tikslas 6 4 Tobulinti sveikatos stiprinimo procesus Priemonių sk. EVF dekanas 7 3 3

Uždavinys 6 4 1

Kurti ir puoselėti harmoningus 

Universiteto bendruomenės narių 

tarpusavio santykius

Metinis renginių skaičius
SSU koordinacinės 

tarybos nariai
1 1 1

Priemonė 6 4 1 1

Organizuoti tradicines sveikatingumo 

savaites „Sveikas žmogus – sveikoje 

aplinkoje“

Metinis paskaitų skaičius
SSU koordinacinės 

tarybos nariai
2 2 2

Priemonė 6 4 1 2

Studentų mokslinius darbus sveikatos 

stiprinimo tema  įtraukti į konferenciją 

„Jaunasis mokslininkas“ 

Suorganizuotų susitikimų / paskaitų skaičius 

per metus

SSU koordinacinės 

tarybos nariai
1 1 1

Uždavinys 6 4 2

Sukurti sveikas ir patrauklias studijų, 

darbo ir poilsio sąlygas studentams ir 

darbuotojams

Priemonių sk. EVF dekanas 5 2 2

Priemonė 6 4 2 1
Įrengti poilsio ir maitinimosi patalpą 

darbuotojams
Patalpa EVF dekanas P x x

Priemonė 6 4 2 2 Įrengti poilsio zonas studentams Poilsio zonų sk. EVF dekanas 3 x x

Priemonė 6 4 2 3

Įrengti darbuotojų darbo vietas, 

atitinkančias darbų saugos ir 

ergonominiams reikalavimams

Darbo vietos, proc. EVF dekanas 100 100 100

Studentų poilsiui ir mokymosi  palankių 

tvarkaraščių parengimas, proc. 
EVF prodekanas 

studijoms 100 100 100
Valgyklos darbo III r. atnaujinimas (A) EVF dekanas A x x

Sukurti studentų mokymuisi palankią  

aplinką
Priemonė 6 4 2 4



Uždavinys 7 1 1

Gerinti auditorijų, laboratorijų ir kitų 

patalpų kokybę, panaudojimą ir jų 

aprūpinimą įranga

Atnaujintų auditorijų, 

laboratorijų ir kitų patalpų dalis, 

proc. 

EVF dekanas 90 100 100

Priemonė 7 1 1 1

Optimizuoti auditorijų, laboratorijų ir 

kitų patalpų panaudojimą, atsižvelgiant į 

padalinių poreikius

Planas (P) EVF dekanas P x x

Priemonė 7 1 1 2
Atnaujinti mokslinių ir mokomųjų 

auditorijų  įrangą
Lėšos  tūkst. EUR EVF dekanas 10 10 10

Priemonė 7 1 1 3
Atnaujinti auditorijų / laboratorijų ir kitų 

patalpų baldus

Auditorijų su atnaujintais 

baldais per einamuosius metus  

proc.

EVF dekanas 90 100 100

Priemonė 7 1 1 4

Pagrindines auditorijas aprūpinti 

techninėmis priemonėmis, 

leidžiančiomis taikyti pažangias 

technologijas  užsiėmimų metu

Aprūpinimo laipsnis  proc. EVF dekanas 100 100 100

7
Darbuotojų ir studentų 

pasitenkinimo esančia aplinka 

Modernizuoti ir plėsti mokslo ir studijų 

infrastruktūrą 
1

Prorektorius, 

atsakingas už 

VII kr. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų 

studijuoti, dirbti ir gyventi.

2016 20172015Nr.Tipas Nr. Nr. Nr. Pavadinimas Rodiklis
Atsakingas 

asmuo

Tikslas



Tikslas 8 1
Gerinti Fakulteto įvaizdį ir komunikavimą su 

tikslinėmis grupėmis

ASU I pakopos studijų 

programų pasirenkamumas 

pirmuoju prioritetu proc.

EVF dekanas 15 15 15

Uždavinys 8 1 1 Gerinti fakulteto  įvaizdį Priemonių sk. EVF dekanas 1 1 1

Priemonė 8 1 1 1
Sukurti fakulteto įvaizdžio koncepciją ir parengti  

jos įgyvendinimo planą
Koncepcija (K), Planas (P)

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
K P P

Uždavinys 8 1 2

Užtikrinti efektyvių komunikacijos metodų ir 

priemonių parengimą ir komunikavimą su 

tikslinėmis grupėmis

Priemonių sk. EVF dekanas 7 6 6

Priemonė 8 1 1 1
Parengti ir įgyvendinti fakulteto  internetinio 

tinklalapio atnaujinimo koncepciją 

Koncepcija (K), koncepcijos 

įgyvendinimo laipsnis  proc.
EVF dekanas K P P

 Priemonė 8 1 2 2
Parengti informacinį leidinį apie fakulteto  

veiklą 
Kasmetinis leidinys (L) 

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
L L L

Priemonė 8 1 3 3 Sukurti ir palaikyti fakulteto facebook puslapį Puslapis  (F) EVF dekanas F F F

Priemonė 8 1 3 4
Parengti ir išleisti reprezentacinį leidinį lietuvių, 

anglų ir rusų kalbomis apie Fakultetą
Reprezentacinis leidinys (L)

EVF prodekanas mokslui ir 

plėtrai 
L L L

Priemonė 8 1 3 5

Rengti diskusijas, įvairius susitikimus su 

politikais, valdžios atstovais svarbiais 

Universitetui klausimais

Renginių skaičiaus didėjimas  

kartais
EVF dekanas 1,15 1,15 1,15

Priemonė 8 1 3 6
Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais, mecenatais, „ASU Alumni“ 
Metinis renginių skaičius EVF dekanas 2 2 2

Priemonė 8 1 3 7
Įamžinti M. Treinio ir J. Aleksos atminimą 

vardinėse auditorijose

Numatytos priemonės 

įgyvendinimas (P)
EVF dekanas P x x

2016 2017

 VIII kryptis   Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą

Nr.Tipas Nr. Nr. Nr. Pavadinimas Rodiklis Atsakingas asmuo 2015


