PATVIRTINTA
Aleksandro Stulginskio universiteto
tarybos 2015 m. kovo 18 d. nutarimu
Nr. 50 (Patikslinta ASU Tarybos 2016
m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 20)

ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETO
STRATEGIJA 2020
(Patikslinta 2016 m.)

2012 m.
Akademija

TURINYS
REKTORIAUS ŽODIS .............................................................................................................................. 3
1.

STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA ................................................................................... 4

2.

ASU APLINKA IR JOS ĮTAKA STRATEGINIAMS POKYČIAMS ......................................... 5

2.1
2.2

AUKŠTOJO MOKSLO RAIDOS TENDENCIJOS .................................................................... 5
APLINKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA ĮGYVENDINANT ASU STRATEGIJĄ ................................... 12

2.2.1
2.2.2

Išorės veiksniai ................................................................................................................... 12
Vidaus veiksniai .................................................................................................................. 14

2.2.3

ASU SSGG analizė.............................................................................................................. 16

3.

MISIJA ............................................................................................................................................ 17

4.

VIZIJA ............................................................................................................................................. 18

5.

PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS ............................................................................. 19

6.

UNIVERSITETO PAGRINDINĖS VERTYBINĖS NUOSTATOS ........................................... 20

7.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ........................................................................................................... 21

8.

STRATEGINIŲ KRYPČIŲ KOORDINAVIMAS ...................................................................... 36

9.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA ...................................................................... 37

ASU Strategija
2020
2

REKTORIAUS ŽODIS
Gerbiama Aleksandro Stulginskio Universiteto bendruomene,
Naują Universiteto raidos etapą pradėjome
keisdamiesi – ne tik nauju Aleksandro
Stulginskio vardu, bet ir tapdami atviresni,
modernesni. Universiteto misijoje įvardijome
savo pagrindinį tikslą – kurti ir skleisti mokslo
žinias, nuoširdžiai siekti, kad kiekvienas
Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą,
pilnavertę gyvenamąją aplinką. Mūsų ateities
vizijoje Universitetas atviras iššūkiams ir
pokyčiams,
taikantis
geriausią pasaulio
universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą,
tarnaujantis
savajam
kraštui,
siekiantis
nuolatinio savo studentų ir dėstytojų tobulėjimo
bei institucijos lyderystės tarp savo srities
universitetų.
Visų bendromis pastangomis atnaujinome
Universiteto strategiją, kuri mus ves pagrindinio
tikslo link. Atnaujindami strategiją įvertinome
mūsų
pokyčiams
prioritetines
vidinės
diversifikacijos ir tobulinimo kryptis, tarp jų
mokslinių tyrimų, studijų ir įsidarbinimo, žinių sklaidos ir mokymosi visą gyvenimą,
tarptautiškumo, poveikio visuomenei arba regioninio įsitraukimo srityse, kurios ES
praktikoje išskiriamos kaip svarbiausios universitetų kokybinei brandai apibūdinti. Ne
mažiau svarbios yra vidinės kokybės, akademinės bendruomenės atvirumo ir tobulėjimo
kryptys, kartu puoselėjant pagrindines Universiteto vertybes.
Strategiją tobulinome suprasdami, kad mes, Universitetas, veikiame atviroje
konkurencinėje erdvėje, todėl tik suvokdami jaunimo ir visuomenės poreikius, tik
priimdami aplink vykstančius pokyčius ir iššūkius kaip galimybes nuolat tobulėti, mes
būsime patrauklūs.
Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, pastabas ir pasiūlymus, kurių jau sulaukėme arba
dar sulauksime. Žmonės yra pagrindinė mūsų vertybė. Neabejoju, kad kartu mes galime
viską. Tikiu, kad turtinga mūsų praeitis yra tvirtas pamatas modernesnei ateičiai.
Aleksandro Stulginskio Universiteto rektorius
prof. Antanas Maziliauskas
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1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA
Aleksandro Stulginskio Universiteto (toliau – ASU) strateginio planavimo sistemą sudaro trys
planai: ASU strategija 20201, ASU strategijos įgyvendinimo 2012–2014 m. planas2 ir ASU
metinės pajamų ir išlaidų sąmatos.
ASU Strategija 2020 yra ilgalaikio strateginio planavimo dokumentas, apimantis devynerius
metus. Dokumente nustatytos pagrindinės Universiteto strateginės raidos nuostatos, apimančios
misiją, viziją, prioritetines ilgalaikio vystymosi kryptis, pagrindinius tikslus ir uždavinius, bei
pagrindinius strateginės raidos rodiklius.
ASU strategija 2020 įgyvendinama Strategijos įgyvendinimo planais, kurie yra trejų metų
laikotarpio.
Strategijos įgyvendinimo planas yra sudaromas vadovaujantis ASU strategija 2020. Plane
numatomos priemonės, kurios padeda pasiekti iškeltus uždavinius. Strategijos įgyvendinimo
plane yra numatomi veiklos rodikliai, kuriais remiantis yra matuojama šio plano vykdymo eiga ir
rezultatyvumas. Trimetis strategijos įgyvendinimo planas kasmet gali būti atnaujinamas. Jo
pagrindu kasmet yra parengiamas ir teikiamas LR Finansų ministerijai LR Vyriausybės
patvirtintoje strateginio planavimo metodikoje numatytas biudžeto lėšų asignavimų valdytojo
veiklos strateginis planas.
ASU metinė pajamų ir išlaidų sąmata numato reikalingus finansinius išteklius konkretiems
metams numatytoms Strategijos įgyvendinimo plano priemonėms vykdyti.
ASU Strategijos 2020 pagrindinės strateginės nuostatos, įskaitant prioritetines kryptis ir tikslus,
peržiūrimi ne rečiau kaip kas trejus metus. Strategijos uždaviniai gali būti tikslinami, papildomi
ar išbraukiami kasmet tikslinant ir atnaujinant trimetį Strategijos įgyvendinimo planą ir tikslinant
konkrečias priemones, įgyvendinimo rodiklius bei jų reikšmes.
Universiteto akademiniai padaliniai savo strategijas ir strategijos įgyvendinimo planus rengia bei
atnaujina vadovaudamiesi tais pačiais principais ir terminais, kuriais vadovaujantis rengiami
pagrindiniai ASU strateginiai dokumentai.

Atitinka LR Vyriausybės patvirtintoje strateginio planavimo metodikoje numatytą plėtros
strateginį planą;
2 Atitinka LR Vyriausybės patvirtintoje strateginio planavimo metodikoje numatytą veiklos
strateginį planą.
1
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2. ASU APLINKA IR JOS ĮTAKA STRATEGINIAMS
POKYČIAMS

2.1 Aukštojo mokslo raidos tendencijos
ASU, identifikuodamas save atviru, moderniu ir išskirtiniu žemės ūkio ir gamtos išteklių mokslų
sričių atstovu, vadovaujasi Bolonijos proceso prioritetais3. Didžioji dalis gairių, sutartų Bolonijos
proceso metu, yra įtrauktos į LR Mokslo ir studijų įstatymą. Pagrindiniai Bolonijos procese iškelti
tikslai:
-

suvienodinti valstybių narių (tarp 46 narių šiuo metu yra ir Lietuva) aukštojo mokslo
sistemas, kad jas būtų galima lengvai palyginti ir tokiu būdu užtikrinti galimybes vienos
valstybės piliečiams nekliudomai dirbti ir tęsti studijas kitoje valstybėje;

-

kryptingai tobulinti aukštojo mokslo sistemą visose valstybėse.

Europos Komisijos komunikatuose išskirtos prioritetinės aukštųjų mokyklų vystymosi kryptys ir
darbo principai aktualūs ir ASU:
-

Socialinis aspektas. Aukštoji mokykla turi pritraukti įvairias visuomenės grupes, tarp jų
nepalankioje padėtyje esančius ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovus ir tam skirti
atitinkamus išteklius. Todėl siūloma, kad šioms grupėms būtų taikomos supaprastintos
priėmimo sąlygos ir kitos lengvatos.

-

Nuolatinis mokymasis. Įgyvendinti nuolatinio mokymosi filosofiją, t. y. suteikti
galimybę įvairios patirties asmenims įgyti išsilavinimą aukštojoje mokykloje ir skatinti
nuolatinį akademinės bendruomenės tobulėjimą.

-

Tinkamumas darbo rinkai. Absolventams ir studentams suteikti ne tik gerus
akademinius įgūdžius, bet ir gebėjimus juos taikyti praktikoje.

-

Orientacija į studentus. Studijų procesas turi būti organizuojamas taip, kad didėtų
studentų pasitenkinimas studijomis.

-

Mokymas, tyrimai ir inovacijos. Studijų procesai turi būti orientuoti į naujausius
tyrimus, inovacijų kūrimą.

-

Judumas. Skatinti studentus įgyti patirties užsienio universitetuose pagal ERASMUS
programą, studentų asmenine iniciatyva ir kitais būdais. Dėstytojai taip pat turi būti
skatinami stažuotis ir mokytis užsienio universitetuose, plėtoti įvairias akademinio
bendradarbiavimo formas.

-

Finansavimas. Visoje Europoje valstybės finansavimas aukštajam mokslui mažėja, todėl
nuosekliai mažinant priklausomybę nuo valstybės paramos, būtina ieškoti papildomų
pajamų šaltinių iš taikomųjų mokslinių tyrimų, verslo konsultacijų ir pan.

ASU strategijoje bus naudojami terminai, kurie vartojami EK komunikate KOM(2011) 567. Europos aukštojo
mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas.
3
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Pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad Lietuvos aukštosios mokyklos sulaukia vis
mažiau studentų. Iki 2008 metų jų skaičius laipsniškai didėjo, o nuo 2009m. ėmė smarkiai
mažėti.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
1 pav. Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių studentų skaičius tūkst.

Tikėtina, kad studentų (Lietuvos Respublikos piliečių) skaičiaus mažėjimo tendencija išliks visą
laikotarpį iki 2020 metų, nes gimstamumas Lietuvoje 1994–2002 metais buvo sumažėjęs daugiau
kaip 29 proc., ir tik nuo 2003 metų pradėjo šiek tiek kilti, o tai galbūt kiek padidintų norinčių
studijuoti jaunuolių skaičių tik 2022–2025 metais.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
2 pav. Gimusiųjų Lietuvos Respublikos teritorijoje asmenų skaičius tūkst. asmenų

Atsižvelgiant į gimstamumo rodiklius, norinčių studijuoti aukštosiose mokyklose lietuvių kilmės
abiturientų ateityje gali sumažėti iki 30 proc, lyginant su dabartiniu lygiu. Tai dar labiau paaštrins
Lietuvos aukštųjų mokyklų konkurenciją dėl studentų, ypač I pakopos studijų programose.
Vadovaujantis 2011 m. rugsėjo mėnesio EK komunikatu4, numatoma siekti, kad 2020 metais bent
40 procentų 30–34 metų asmenų turėtų aukštąjį arba jam lygiavertį išsilavinimą. Siekiant šio
tikslo turėtų būti didinamas studentų skaičius aukštosiose mokyklose įtraukiant ir brandaus
amžiaus piliečius.

4

EK komunikate KOM(2011) 567
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Dar viena Lietuvoje neišnaudota niša – užsienio šalių studentai. Bolonijos proceso ir kitų
tarptautinių iniciatyvų įgyvendinimas paskatins universitetus vis aktyviau konkuruoti dėl
užsieniečių studentų. Šiuo metu didžiausia užsienio studentų dalis tenka Šveicarijoje, Jungtinėje
Karalystėje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje veikiančioms aukštosioms mokykloms, kuriose
daugiau nei 14 proc. studentų yra iš užsienio valstybių. ES valstybėse vidutiniškai 7,5 proc.
studijuojančiųjų yra kitų šalių piliečiai. Iš Baltijos valstybių šis rodiklis žemiausias Lietuvoje.
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

3 pav. Užsienio studentų dalis nuo visų studijuojančiųjų šalies aukštosiose mokyklose, 2006 m.
duomenys

Lietuvos universitetuose menkai išvystyta tarptautinių studentų mainų praktika. Nedidelė studijų
užsienio kalba pasiūla lemia, kad Lietuvos aukštosios mokyklos nėra patrauklios kitų šalių
gyventojams.
Užsienio piliečių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalis kryptingai didėjo iki
2009 metų ir šiuo metu jų yra beveik 4 tūkst. studentų, kurie sudaro 3 proc. visų studijuojančiųjų
aukštosiose mokyklose.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
4 pav. Užsienio studentų skaičius ir jų dalis nuo visų studentų

ASU Strategija
2020
7

ASU – specializuotas Universitetas, kuris itin daug dėmesio skiria šalies ekonominio vystymosi
tendencijoms. Žemės ūkio, miškininkystės, maisto pramonės sektoriai yra vieni iš pagrindinių
ūkio sektorių ir sėkmingam jų vystymui būtini aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių didžiausia
dalis tradiciškai rengiama ASU.

Šaltinis: ASU interneto svetainė, rektoriaus ataskaitos.
5 pav. Priėmimo į ASU ir studijuojančių asmenų skaičiaus pokyčiai

2009 metais priimtų studentų skaičiaus dalis akivaizdžiai sumažėjo, 2010 ir 2011 metais
priėmimas stabilizavosi. Jei išsilaikys tokie priėmimo skaičiai ir proporcijos, tai bus apie 3500
studentų. Siekis turėti apie 5000 studentų yra pagrįstas prielaida, kad pavyks padidinti savo rinkos
dalį šalies viduje bei papildomai priimti studijuoti iki 25 proc. užsieniečių.
Užimtųjų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose skaičius nuo 1998 metų
mažėjo ir nuo beveik 287 tūkst. nukrito iki 123 tūkst., tačiau aukštos kvalifikacijos specialistų
dalis nuo visų darbuotojų šiame veiklos sektoriuje išliko stabili ir sudaro apie 70 proc.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
6 pav. Užimtųjų žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje skaičius tūkst. ir
kvalifikuotų specialistų dalis nuo visų proc.
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Viena iš aukštosioms mokykloms būdingų problemų – mažėjantis valstybės finansavimas.
Lietuvoje naujas studijų finansavimo modelis – studijų krepšelis – įvestas 2009 m. Tai valstybės
lėšos, visiškai padengiančios studijų išlaidas. Valstybės finansavimą galima gauti studijuojant
tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų forma. Nepatekusieji į valstybės finansuojamas vietas turi
galimybę dalyvauti valstybės tikslinio studijų finansavimo schemoje arba gauti valstybės
remiamas paskolas studijų kainai sumokėti. Jei studijų kokybė ar sąlygos netenkina, studijų
krepšelį, sėkmingai išlaikius semestro egzaminus, studentas gali „persinešti“ į tos pačios srities
studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba nutraukti studijas be finansinių
pasekmių.
Taigi naujas studijų finansavimo modelis skatina konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų didinant
studijų kokybę ir gerinant studijų proceso organizavimą, telkiant dėmesį į studijuojančius
asmenis. Tačiau ši studijų finansavimo sistema nepakankamai atsižvelgia į valstybės poreikius
rengiant aukštos kompetencijos specialistus mažiau populiariose tarp gabiausiųjų stojančiųjų
žemės ūkio ir kaimo plėtrai svarbiose studijų programose. Šis iššūkis yra reikšmingas siekiant
pritraukti į ASU talentingus jaunuolius.
Mokslo svarba vykdant universitetines studijas akcentuojama 2009 m. Mokslo ir studijų
įstatyme. Mokslu pagrįstos išvados ir rekomendacijos reikalingos sprendžiant visuotines klimato
kaitos, maisto, ekologijos ir tvarios plėtros problemas. Taip pat svarbus pragmatinis mokslinių
tyrimų plėtros aspektas – galimybė užsidirbti lėšų, siekiant suburti ir išlaikyti stiprią ASU
akademinę bendruomenę.

7 pav. ASU vykdytų mokslinių projektų apimtis mln. Lt

Toliau apžvelgiamos prielaidos ASU mokslininkams aktyviai dalyvauti Lietuvos ir ES
moksliniuose projektuose, nurodant šių projektų ar ilgalaikių iniciatyvų apimtis finansine
išraiška.
LR ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK–2377 (2009-11-24) patvirtinta gamtos išteklių ir žemės
ūkio (GIŽŪ) jungtinė tyrimų programa (JTP), kurioje numatyti uždaviniai ASU, slėniui
NEMUNAS ir skiriamos lėšos jų įgyvendinimui. Programa vykdoma 3 etapais: 2010–2011,
2012–2013 ir 2014–2015 metais.
Programoje numatytiems projektams įgyvendinti planuojama skirti beveik 345 mln. Lt. Projektai,
kuriuose dalyvauja ASU:
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-

Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės, energetikos, vandens ir biosistemų
inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas – 80 mln.
Lt;

-

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veikla – 10 mln. Lt;

-

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ veiklos stiprinimas siekiant užtikrinti slėnio NEMUNAS
programos įgyvendinimą – 1,5 mln. Lt;

-

Žemės, miškų ir maisto ūkio nacionalinė kompleksinė programa: Aukštojo mokslo
studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I–II studijų pakopose, aukštojo
mokslo studijų personalo (dėstytojų) kompetencijų ugdymas – 2,5 mln. Lt.

GIŽŪ JTP baigiasi 2015 m., todėl svarbu jau šiandien padaryti įžvalgas, kuriomis kryptimis bus
vystomas mokslas Europoje ir pasaulyje, kokios priemonės bus skatinamos kuriant žinių
ekonomiką, didinant Lietuvos tradicinių pramonės šakų sukuriamą pridėtinę vertę.
Europos Komisija 2011 m. lapkričio 30 d. pristatė naujos mokslinių tyrimų ir inovacijų
finansavimo programos HORIZONTAS 20205 pasiūlymą 2014–2020 m. Programa numato
finansavimą visoms inovacijų grandies dalims – nuo idėjos iki vartotojo; pagrindiniai vertinimo
kriterijai: aukštos kokybės moksliniai tyrimai, pramonės konkurencingumas ir nauda
visuomenei.
Programos 2014–2020 m. biudžetas – 80 mlrd. eurų:
-

24,6 mlrd. eurų – Europos mokslinių tyrimų tarybai, Marijos Kiuri veikloms, mokslinių
tyrimų infrastruktūrai, būsimoms ir atsirandančioms technologijoms;

-

17,9 mlrd. eurų bus skiriama svarbiausioms technologijoms (IRT, nanotechnologijos,
biotechnologijos6), finansiniams instrumentams, mažų ir vidutinių įmonių inovaciniams
gebėjimams didinti;

-

31,7 mlrd. eurų – didžiausiems socialiniams iššūkiams spręsti (klimato kaita, darnus
transportas, atsinaujinantieji energijos šaltiniai, maisto sauga, senėjanti visuomenė).

EK ataskaitoje apie Inovacijų sąjungos esamą situaciją7 pabrėžiama, kad mokslas ir inovacijos
yra geriausia priemonė Europai atgauti konkurencines pozicijas, todėl siūloma didinti investicijas
į tyrimus, inovacijas ir švietimą. Inovacijų sąjungą remia Europos Parlamentas, Europos Komisija
ir Konkurencingumo Taryba, todėl šiame skyriuje įvardinti tikslai, iniciatyvos ir tendencijos turės
didelę įtaką visų ES šalių, tarp jų ir Lietuvos, aukštojo mokslo vystymuisi.
Tarp ES Inovacijų sąjungos įsipareigojimų yra tokie, kurie aktualūs ir vystant ASU mokslinės
veiklos tarptautiškumą:
-

Iki 2014 m. planuojama užbaigti kurti vieningą Europos tyrimų erdvę (angl. ERA –
European Research Area);

-

Siekiama sukurti vieningą intelektualiosios nuosavybės rinką ES8 ir visiems bendrą
Europos patentavimo sistemą, 2014 m. turi būti išduoti pirmieji ES patentai, siekiama iki
80 proc. sumažinti patentavimo kaštus9;

HORIZONTAS 2020 yra strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ programa.
Pažymėtos sritys, kuriose ASU mokslininkai turi reikšmingą įdirbį.
7 State of Innovation Union 2011, COM(2011) 849final, 2011.12.02;
8 A single Market for Intelectual Property Rights, COM(2011)final, 2011.05.24;
9 Šiuo metu patentas, apsaugantis intelektualiąją nuosavybę, visose ES šalyse kainuoja apie 32 000 eurų, tuo tarpu po
pertvarkos toks patentas, turintis vienodą galią visose šalyse, turėtų kainuoti 680 eurų;
5
6
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-

Skiriamas ypatingas dėmesys socialinėms problemoms, susijusioms su pagyvenusių
žmonių gyvenimo kokybe – Aktyvaus ir sveiko senėjimo (AHA – Active and Healthy
Ageing) veiklos prioritetai – Žemės ūkio produktyvumas ir darni plėtra, Vandens taupus
naudojimas ir Išmanieji miestai (sprendžiant energetikos problemas).

Tarptautiškumo srityje ES šalys skatina mokslinį bendradarbiavimą su ne ES šalimis; plačiau
taikoma Mokslininkų vizos direktyva – 2007 m. mokslininkams buvo išduotos 239, o 2010 m. –
3713 vizos. Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje strateginis forumas
(SFIC – Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation) inicijavo
bendradarbiavimo projektus su Indija, Kinija ir JAV. ASU aktualios pagrindinės
bendradarbiavimo su Indija kryptys – vanduo, biomasė, energija ir sveikata.
Lietuvos aukštojo mokslo raida negali būti atsieta nuo ES pokyčių konteksto. ASU aktualiausi šie
aspektai:
-

Žinių tinklai, mokslo ir verslo klasteriai;

-

Mokslininkų judumas (mobilumas), skatinamas pritraukti mokslininkus iš ne ES šalių;

-

Tarpvalstybinė konkurencija dėl protų;

-

Stiprėjantys universitetų tinklai, mokslo sistemos atvirumas užsienio universitetams;

-

Plėtojama skirtingų mokslo sričių integracija.

Atsižvelgiant į pasaulio, ES ir Lietuvos mokslo raidos tendencijas, ASU 2010 metų mokslo
ataskaitoje įvardijo šias pagrindines fundamentinių tyrimų kryptis:
-

Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, ekosistemų) ir žemės ūkio produktų kokybė;

-

Agrobiotechnologijos, augalų veislių kūrimas ir jų genetinio potencialo įvertinimas;

-

Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių
panaudojimas;

-

Biomasės energetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;

-

Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis.

Šiose tyrimų kryptyse gali būti įžvelgiamos šios mokslinės veiklos nišos, išplėtotos
bendradarbiaujant įvairių mokslo sričių bei krypčių mokslininkams:
-

maisto kokybės ir saugos užtikrinimas;

-

tvari kaimo plėtra, jo konkurencingumo didinimas;

-

biomasės energetika, atsinaujinančioji energetika;

-

ekologija ir biologinės įvairovės apsauga.

Svarbiausias veiksnys, padėsiantis sėkmingai vystyti užsibrėžtas kryptis – aktyviai mokslinę
veiklą vykdantys ASU dėstytojai (kurie apie 1 / 3 laiko turėtų skirti mokslinei veiklai) ir mokslo
darbuotojai.
2010 m. pabaigoje Universitete pagal darbo sutartis dirbo 324 dėstytojai, kurių pagrindinė
darbovietė buvo Universitetas. Iš jų biomedicinos srities – 89; technologijos ir fizinių – 132;
socialinių ir humanitarinių – 103 darbuotojai. Minėtais metais ASU mokslininkai vykdė 60
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mokslinių tiriamųjų projektų už 2,837 mln. Lt., o 2011 m. mokslinių tyrimų apimtys padidėjo iki
3,106 mln. Lt. Projektų skaičiumi ir finansine apimtimi kaip užsakovas išsiskiria Žemės ūkio
ministerija.
Investicijos į slėnio NEMUNAS infrastruktūrą sudarys palankias sąlygas nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu plėtoti svarbius žemės, miškų ir maisto ūkio mokslinius tyrimus, siekti kurti ir
vystyti naujus išradimus bei technologijas, aktyviau praktiškai jas diegti.
Įgyvendinant slėnio NEMUNAS programą ASU atnaujinama ir plečiama turima mokslo ir studijų
bazė. Universiteto teritorijoje formuojamas atviros prieigos Nacionalinis Žemės ir miškų jungtinis
tyrimų centras, steigiami Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras; Agroekologijos ir
augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras; Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir
vandens inžinerijos centras.
Nacionaliniame Žemės ir miškų jungtiniame tyrimų centre vykdomi projektai bus tiesiogiai susiję
su žemės ūkio (ir miškų biologinių išteklių tvariu panaudojimu – augalų raidos ir produktyvumo
formavimosi dėsningumų, dirvožemio ekologijos, augalų adaptyvumo ir biopotencialo
formavimo biotechnologiniais metodais, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo, klimato
kaitos poveikio miško ekosistemoms, naujos kokybės medžių kūrimo ir kt. Miškų sektoriaus
tyrimų, studijų ir plėtros centre vykdomi projektai bus susiję su inovatyvių, daugiatikslių ir
stabilių miško išteklių naudojimu, miško informacinių sistemų, medžiojamųjų gyvūnų ir faunos,
medienos kokybės, naudojimu ir apdirbimu, urbanizuotų ir natūralių teritorijų rekreaciniu
projektavimu. Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centre bus kuriamos
saugios, aplinkai palankios ir išteklius tausojančios agrotechnologijos žaliavos konkurencingo ir
saugaus maisto bei inovatyvių pramonės produktų gamybai. Biosistemų inžinerijos, biomasės
energetikos ir vandens inžinerijos centre bus vykdomi MTEP biosistemų inžinerijos ir
bioenergetikos kryptyse užtikrinant mokslinių tyrimų žemės, miškų, vandens ir maisto
sektoriuose vientisumą, grindžiant inžinerinius sprendimus ir diegimą gamyboje saugiomis,
aplinkai palankiomis ir išteklius tausojančiomis technologijomis, siekiant produktų
konkurencingumo.

2.2 Aplinkos veiksnių įtaka įgyvendinant ASU strategiją
ASU strategijos 2020 įgyvendinimui įtakos gali turėti tiek išorės, tiek vidaus veiksniai. Išoriniams
priskiriami politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai veiksniai. Vidaus veiksniai –
turima teisinė bazė, organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai, planavimo sistema, finansiniai
ištekliai, apskaitos tinkamumas, komunikacija.

2.2.1 Išorės veiksniai
IŠORĖS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT ASU STRATEGIJĄ
Jungtinių Tautų Organizacija suformulavo „Tūkstantmečio tikslus“ (Millenium goals), tarp
kurių yra ASU rengiamiems specialistams ir mokslininkams aktualūs siekiai: aprūpinti
žmones maistu, saugoti gamtą, kovoti su skurdu ir bedarbyste.
TARPTAUTINIAI
POLITINIAI
VEIKSNIAI

Aukštoji mokykla, siekianti išlikti konkurencinga, turi nuosekliai įgyvendinti Bolonijos
procesą, vadovautis Lisabonos strategija ir kitomis ES nuostatomis.
Sparčiai didėjant mokslo tyrimų internacionalizacijai, mokslo tyrimus vykdančių institucijų
veiklos sėkmė vis labiau priklauso nuo įsitraukimo į tarptautinius mokslinių tyrimų
tinklus, gebėjimų perimti naujausius tyrimų metodus ir gauti ES fondų finansavimą.
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LRS 2009 m. balandžio 30 d. priėmė Mokslo ir studijų įstatymą, kuris sudarė sąlygas
sisteminei mokslo ir studijų sektoriaus pertvarkai.

VIETINIAI
POLITINIAI
VEIKSNIAI

Ilgalaikę Lietuvos perspektyvą nubrėžia 2002 metais LRS patvirtinta Valstybės ilgalaikės
raidos strategija, kuri šiuo metu atnaujinama remiantis įžvalgomis „Lietuva 2030“ ir
„Lietuvos aukštasis mokslas ir moksliniai tyrimai 2030“.
Kaimo plėtros strategija 2007–2013 m., kurios tikslas užtikrinti augimą, didinant žemės,
maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes kaime įvairinti ekonominę
veiklą ir gerinti gyvenimo kokybę.
Šalyje suformuota mokslo ir studijų vertinimo sistema skatina gerinti studijų kokybę,
įsilieti į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.
Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams ir mokslo darbuotojams.
Universitetų, turinčių didelę infrastruktūrą, finansinė būklė sunki – nepakanka biudžeto
lėšų atnaujinti mokslinių tyrimų, studijų įrangą ir kitas mokymo priemones.
Pagal BVP vienam gyventojui lygį Lietuva yra pasiekusi tik apie pusę ES vidurkio. Tačiau
net ir BVP augimas neužtikrina esminio švietimo finansavimo gerėjimo. Universitetai iš
valstybės biudžeto gauna ne visas apskaičiuotas lėšas. Taip pat Lietuvoje vienam valstybės
finansuojamam studentui skiriama daug mažiau lėšų nei ES šalyse.

EKONOMINIAI
VEIKSNIAI

Ypač dideli kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams ir mokslininkams nėra suderinti
su jų darbo užmokesčiu. Neadekvatus darbo užmokestis lemia jaunų, bet profesionalių
specialistų trūkumą universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose.
Nuo 2006 metų pagerėjo studentų kreditavimo sistema. Tačiau studentai nenoriai
naudojasi kreditais studijų įmokoms ar pragyvenimui padengti. Dėl blogos materialinės
padėties studentai derina studijas su darbu. Tai prastina studijų kokybę ir absolventų
pasirengimą.
Aukštojo mokslo finansavimo padėtį gerina ES Struktūrinių fondų finansinė parama 10,
kurios pagrindinė dalis skiriama gerinti infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas mokytis visą
gyvenimą.
Mažėjantis gimstamumas ir intensyvi jaunų žmonių migracija į užsienio šalis lemia
spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą.

SOCIALINIAI
VEIKSNIAI

Kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui dėl santykinai mažesnių pajamų studijos dažnai
yra sunkiau prieinamos. Taip pat jaunimas nesiorientuoja į kaimui skirtų studijų
programas, nesidomi „agrokultūrinių“ studijų specifika, tik nedidelė jų dalis savo būsimą
karjerą tiesiogiai sieja su pasirinkta studijų programa.
Stiprėja konkurencija su užsienio universitetais – vis dažniau Lietuvos piliečiai renkasi
studijas užsienyje.

TECHNOLOGINIAI
VEIKSNIAI

EK Darbo programos11 tikslas – Europos žiniomis grįsta bioekonomika, kuri apima maisto,
žemės ūkio, žuvininkystės ir biotechnologijų plėtrą, tvarios gamybos vystymą ir susijusius
mokslinius tyrimus. Galima įsijungti į šiame dokumente nurodytų tyrimų finansavimo
schemas.
Naujų technologijų taikymas teikia galimybių radikaliems studijų ir mokslinių tyrimų
procesų pokyčiams.
Informacinės technologijos leidžia išplėsti universitetų teikiamų paslaugų prieinamumą
visos šalies gyventojams, užtikrinti mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti informacijos
paiešką.

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (patvirtintoje Europos
Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.) numatytų veiksmų įgyvendinimas Lietuvoje prasidėjo tik 2010
metais.
11 EK C (2011) 5068, 2011-07-19
10
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2.2.2 Vidaus veiksniai
ASU yra aštuntas pagal dydį Lietuvos Universitetas. Tai vienintelė šalyje valstybinė aukštoji
studijų ir mokslo įstaiga, rengianti aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio
specialistus.
VIDAUS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT ASU STRATEGIJĄ
ASU, vadovaudamasis LR teisės aktais, Vakarų universitetų plėtotės tendencijomis ir Lietuvos
aukštojo mokslo patirtimi, sukūrė ir nuolat tobulina vidaus norminių dokumentų sistemą.
TEISINĖ BAZĖ

ASU sukūrė studijų sistemą su aiškiais reikalavimais studijų programoms, studijų dalykų
rengimui ir dėstymui, dėstytojų sudėčiai ir kvalifikacijai.
Būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti ASU dokumentus, įvertinant naujus LR priimtus
įstatymus ir jų pataisymus, naujus teisės aktus, ES dokumentus, tarptautinių švietimo ir mokslo
iniciatyvų veiklą ir t. t.
Universitetą sudaro: 5 fakultetai, 3 institutai ir 37 katedros.

ORGANIZACINĖ
STRUKTŪRA

ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI

Visi padaliniai veikia vadovaudamiesi ASU statutu, teisynu ir padalinio veiklos nuostatais.
ASU organizacinė valdymo struktūra periodiškai tobulinama, ji derinama prie besikeičiančių
veiklos uždavinių, funkcijų ir jų apimčių.

2011 m. spalio 1 d. ASU dirbo 959 darbuotojai, iš jų 423 (44,1 proc.) – akademinis
personalas (dėstytojai ir mokslo darbuotojai). Apytiksliai 60 proc. dėstytojų ir mokslo
darbuotojų turi mokslo laipsnius, o 22 proc. šių darbuotojų yra habilituoti daktarai ir
profesoriai.
2011 m. spalio 1 d. ASU studijavo 5517 studentų, kurių palaipsniui mažėja: nuo bendro visų
Lietuvoje studijuojančių skaičiaus ASU 1999 metais studijavo 9,8 proc., 2010 m. – 6,5 proc.

PLANAVIMO
SISTEMA

Strategijos ir strategijos įgyvendinimo plano parengimo ir tobulinimo funkcija priskirta
Plėtros ir investicijų paieškos skyriui, kuris kartu su ASU vadovybe numato perspektyvas,
planuoja jų įgyvendinimo priemones ir finansavimo šaltinius.
Pagal LR Vyriausybės patvirtintus asignavimus sudaromos lėšų sąmatos programoms
vykdyti. Gautos lėšos fakultetams ir kitiems padaliniams paskirstomos pagal veiklos rezultatus
ir strateginius poreikius. Būtina tobulinti lėšų paskirstymo padaliniams metodiką.
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ASU kasmet sudaromi šie planai:
- strategijos įgyvendinimo (veiklos) planas (universiteto ir akademinių padalinių);
- finansinis planas;
- studentų priėmimo planas;
- studijų organizavimo planas ir semestrų tvarkaraščiai;
- mokslinių tyrimų planas;
- dėstytojų atestavimo planas;
- leidybos planas;
- statybų ir pastatų renovavimo planas;
- materialinės bazės atnaujinimo planas;
- infrastruktūros palaikymo planas.
Reformuojamai aukštojo mokslo sistemai finansiniai ištekliai yra riboti. ASU gebėjimas
pritraukti kitus finansavimo šaltinius didėja, tačiau dar yra nepakankamas.
FINANSINIAI IR
MATERIALINIAI
IŠTEKLIAI

ES struktūrinių fondų parama ASU naudojama žmogiškųjų išteklių plėtrai ir
investicijoms į mokslo ir studijų infrastruktūrą.
Universitetas įsikūręs 738,25 ha plote, turi 5 mokomuosius korpusus, bandymų stotį,
mokymo centrą, mokomąjį ūkį, studentų ir dėstytojų miestelį. Mokomuosiuose korpusuose
yra 40 auditorijų, 42 mokomieji kabinetai, 80 laboratorijų, biblioteka.

APSKAITOS
TINKAMUMAS

ASU buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir ASU teisyno
dokumentais. Organizuojant Apskaitos tarnybos darbą užtikrinama vidaus kontrolė tarp atskirų
apskaitos grupių. Naudojamos šiuolaikinės apskaitos formos ir metodai.
ASU finansinių išteklių valdymo apskaita vedama ją derinant su ASU tvarkomos buhalterinės
apskaitos principais.

KOMUNIKACIJA

ASU komunikavimo sistema yra išplėtota, tačiau nebepatenkina poreikių – trūksta lėšų ir
gebėjimų diegiant naujausias technologijas.
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2.2.3 ASU SSGG analizė
STIPRYBĖS
-

Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti Universiteto
specializacija mokslų ir studijų srityse;

-

Išplėtota europietiškoji studijų sistema;

-

Išskirtinė
mokslinio-pedagoginio
personalo
pedagoginė ir mokslinė kompetencija žemės ūkio
ir kaimo plėtros srityse;

-

Gera geografinė padėtis (Lietuvos centras) ir
vienoje vietoje susitelkęs daugiafunkcinis studentų
miestelis;

SILPNYBĖS
-

Nepakankamai patrauklus Universiteto įvaizdis;

-

Tarp stojančiųjų pritraukiama per mažai talentų;

-

Mažėjantis studentų skaičius;

-

Per mažas mokslinio-pedagoginio personalo mokslinis
produktyvumas;

-

Nepakankami finansinių šaltinių moksliniams
tyrimams paieškos ir pritraukimo gebėjimai;

-

Nepalanki dėstytojų amžiaus struktūra;

-

Gera materialinė ir sporto bazė studijuoti ir dirbti;

-

-

Patalpų, kurias galima panaudoti studijų ir
mokslinės veiklos apimtimis vystyti, rezervas;

Per mažai diegiami inovatyvūs studijų organizavimo
metodai ir būdai;

-

-

Išplėtota partnerystė ir patirtis rengiant
specializuotas parodas ir kitus renginius šalies ir
tarptautiniu mastu;

Nesistemingas mokslinio – pedagoginio personalo
kvalifikacijos kėlimas;

-

Neišplėtota studijų ir mokslo stebėsenos bei vidinės
kontrolės sistema;

-

Teikiama įvairiapusė mokslinė pagalba šalies bei
regionų valdžios ir valdymo institucijoms;

-

Tobulintina Universiteto organizacinė struktūra.

-

Nemaža tarptautinės partnerystės ir akademinio
bendradarbiavimo patirtis
GALIMYBĖS

-

Žemės ūkio ir su juo susijusi maisto pramonė yra
tradicinės Lietuvos ūkio šakos, kurioms nuolat
reikia aukštos kvalifikacijos specialistų;

-

Prioritetinės ES ir JTO politikos kryptys yra
klimato kaitos pasekmių mažinimas, aplinkosauga,
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir gyventojų
aprūpinimo maistu ir vandeniu problemų
sprendimas, kurias sprendžiant gali prisidėti ASU
mokslo darbuotojai ir parengti specialistai;

-

Sparčiai besikeičiančios žemės ūkio technologijos
lemia aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį,
kurie sugebėtų derinti mokslinės veiklos įgūdžius
ir verslumą;

-

Augantis visuomenės poreikis formaliais ir
neformaliais būdais mokytis visą gyvenimą lemia
naujų mokymo formų poreikį;

-

NVS, Vidurio Azijos ir kitose šalyse susiformavo
geras įvaizdis apie Lietuvoje paruoštus
specialistus. Dėl šios nuostatos ir Lietuvos buvimo
ES nare formuojasi šių šalių žmonių poreikis
studijuoti Lietuvoje;

-

Atsiradusi mokslo ir studijų modernizavimo
galimybė
panaudojant
slėnio
„Nemunas“
programos investicijas;

-

Pastebima verslo struktūrų dalyvavimo studijų ir
mokslo organizavimo procesuose tendencija.

GRĖSMĖS
-

Sparčiai blogėja
emigracija;

demografinė

situacija,

-

Ekonominės krizės nulemtas mažėjantis gyventojų
finansinis pajėgumas;

-

Prastėjantis stojančiųjų pradinis pasirengimas;

-

Stiprėjanti tarptautinė konkurencija aukštojo mokslo ir
mokslinių tyrimų srityse;

-

Nepalanki „krepšelių“ sistema skatina programų
pasirinkimą pagal populiarumą (ne pagal šalies
poreikius) ir studijų kainą.
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didėja

3. MISIJA

MES, UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ, KURIAME IR
SKLEIDŽIAME
MOKSLO
ŽINIAS,
NUOŠIRDŽIAI
SIEKIAME, KAD KIEKVIENAS ŽMOGUS TURĖTŲ
KOKYBIŠKĄ MAISTĄ BEI PILNAVERTĘ GYVENIMO
APLINKĄ.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:
-

Ugdydami lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu
bei troškimu nuolat tobulėti;

-

Kurdami ir skleisdami socialines, biologines ir inžinerines technologijas bei inovacijas
bioekonomikos, tvaraus žemės, miškų ir vandens ūkio, biosistemų inžinerijos, klimato
kaitos, kaimo plėtros srityse;

-

Puoselėdami ilgametes Universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje
remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.
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4. VIZIJA

UNIVERSITETAS – ATVIRAS IŠŠŪKIAMS IR POKYČIAMS,
TAIKANTIS GERIAUSIĄ PASAULIO UNIVERSITETŲ
PATIRTĮ,
PLĖTOJANTIS
TARPTAUTIŠKUMĄ,
TARNAUJANTIS SAVAJAM KRAŠTUI, SIEKIANTIS
NUOLATINIO SAVO STUDENTŲ IR DĖSTYTOJŲ
TOBULĖJIMO BEI INSTITUCIJOS LYDERYSTĖS.

Įgyvendindami Universiteto viziją iki 2020 metų mes:
Tobulindami studijas, didindami jų patrauklumą sieksime, kad ASU
studentų skaičius būtų ne mažesnis kaip:
Sieksime, kad dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio dalis nuo
bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus, sudarytų:
Plėtodami mokslinę veiklą, fundamentaliuosius ir taikomuosius
tyrimus sieksime, kad pajamos (mln. Lt) gaunamos iš mokslinės
veiklos, sudarytų ne mažiau kaip:
Skatindami atvirumą studijose, mokslinėje veikloje, plėtodami
akademinius mainus, pritrauksime studentus iš užsienio valstybių ir
sieksime, kad Universitete jų būtų ne mažiau kaip:
Modernizuodami studijų programas, didinami jų atitikimą rinkos
poreikiams sieksime, kad per 18 mėn. nuo studijų baigimo
įsidarbinančių studentų pagal jų studijų kryptis arba tęsiančių
studijas aukštesnės pakopos programose dalis išaugtų iki:
Studijas grįsdami moksline veikla ir plėtodami jaunųjų mokslininkų
rengimą sieksime, kad akademinio personalo dalis, turinti mokslų
daktaro laipsnį, sudarytų ne mažiau kaip:
Sieksime, kad I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią mokslinę
veiklą, dalis nuo visų I ir II pakopos studentų skaičiaus pasiektų:
Didindami mokslinės produkcijos apimtis ir kokybę sieksime, kad ISI
WOS citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose, publikuojamų
mokslinių straipsnių skaičiaus vienam mokslinio-pedagoginio
personalo etatui būtų ne mažiau kaip:
Didindami poveikį šalies ekonominiams ir socialiniams procesams
sieksime, kad dėstytojų, mokslininkų ir studentų dalis, kurie
dalyvauja įgyvendinant socialinės, ekonominės plėtros ir darnaus
vystymosi projektus, sudarytų ne mažiau kaip:

4800
4%
14

25 %

80 %

75 %
70 %

0,5

80 %
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5. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS

1. STUDIJŲ TOBULINIMAS IR ABSOLVENTŲ ĮSIDARBINIMO
SKATINIMAS, ORIENTUOJANTIS Į ŠIUOLAIKIŠKAS STUDIJAS,
AUKŠTĄ KOKYBĘ, STUDENTŲ IR DARBDAVIŲ POREIKIUS.
2. MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBINIS IR KIEKYBINIS PLĖTOJIMAS,
INTEGRUOJANTIS MOKSLINIUS TYRIMUS STUDIJOMS IR
DOKTORANTŪRĄ,
FUNDAMENTINIUS
IR
TAIKOMUOSIUS
TYRIMUS.
3. TARPTAUTIŠKUMO
DIDINIMAS,
SKATINANT
STUDIJOSE IR MOKSLINĖJE VEIKLOJE.

ATVIRUMĄ

4. ŽINIŲ SKLAIDOS VISUOMENĖJE IR ĮVAIRIAPUSIO MOKYMOSI
VISĄ GYVENIMĄ AKTYVI PLĖTRA.
5. POVEIKIO EKONOMINIAMS IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
DIDINIMAS, ORIENTUOJANTIS Į ŠALIES (REGIONO) PROBLEMŲ
IDENTIFIKAVIMĄ IR SPRENDIMĄ.
6. DĖMESIO UNIVERSITETO BENDRUOMENEI DIDINIMAS, KAD
KIEKVIENAS DARBUOTOJAS IR STUDENTAS JAUSTŲ POREIKĮ IR
TURĖTŲ GALIMYBES VISAPUSIŠKAI TOBULĖTI.
7. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR APLINKOS PUOSELĖJIMAS,
SIEKIANT UNIVERSITETO MIESTELĮ IŠVYSTYTI KAIP MIELĄ IR
PATRAUKLŲ STUDIJUOTI, DIRBTI IR GYVENTI.
8. ĮVAIZDŽIO IR
KOMUNIKAVIMO GERINIMAS, SIEKIANT
ATSKLEISTI UNIVERSITETO IŠSKIRTINUMĄ IR PAŽANGĄ.
9. VIDINĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS IR
ORGANIZACIJOS KULTŪROS GERINIMAS.
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6. UNIVERSITETO PAGRINDINĖS VERTYBINĖS NUOSTATOS


atvirumas, partnerystė ir integracija į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę;



tarnavimas savajai valstybei, tautiškumas;



adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius;



nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;



aukšta kultūra, profesinė etika ir atsakomybė;



Universiteto veiklos tobulinimas kaip nesibaigiantis procesas;



dėmesys studentui, kaip pagrindiniam Universiteto akademinio proceso dalyviui;



dėmesys kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui ir jo iniciatyvai.
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7. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
I strateginė kryptis. Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas,
orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius.
1lentelė. I Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Tikslas

1.1

1.2

Padidinti studentų priėmimą į I
ir II pakopos studijų programas
/ Padidinti užimamos
nacionalinės studijų rinkos dalį
ir daugiau pritraukti gerai
pasirengusiųjų studijoms

Gerinti studentų verslumą ir
pasirengimą darbo rinkai

Uždavinys

1.1.1

1.1.2
1.1.3

Sukurti ir išplėtoti efektyvią studijų rinkodaros sistemą

1.2.1

Gerinti studentų verslumo gebėjimus

1.2.2

Gerinti studentų praktinės profesinės veiklos gebėjimus

1.2.3

Gerinti studentų gebėjimus konkuruoti darbo rinkoje

1.3.1
1.3

Gerinti studijų kokybę, didinti
jų patrauklumą

Kurti ir įgyvendinti naujas studijų programas pagal
naujausias mokslo tendencijas, studentų ir darbdavių
lūkesčius
Atnaujinti vykdomas studijų programas, darant jas
aktualesnėmis ir patrauklesnėmis studentams ir
darbdaviams

1.3.2
1.3.3

Modernizuoti studijų programų vykdymą taikant
inovatyvius mokymo metodus ir technologijas
Užtikrinti visų studijų programų kompleksinį
aprūpinimą studijų literatūra
Pertvarkyti studijų kokybės gerinimo organizacines ir
teisines sąlygas

Studentų priėmimo į I ir II pakopos studijų programas veiklos vertinimo rodikliai:
Siekiama rodiklio reikšmė
Nr.
Rodiklis
2017
Studentų, einamaisiais metais įstojusių į pirmosios ir antrosios
pakopos studijų programas, skaičius spalio 1 d. / Einamaisiais
1.1
6
metais užimamos nacionalinės I pakopos studijų rinkos dalis,
proc. (pagal LAMA BPO duomenis)
II ir I pakopų studentų santykis (rugsėjo 1 d.) / Einamaisiais
1.1
metais įstojusiųjų į I pakopos studijų programas vidutinis
4
konkursinis balas
1.1.1 Per metus naujai užregistruotų studijų programų skaičius
Per einamuosius metus atnaujintų ir patobulintų studijų
programų dalis proc.
Per einamuosius metus įgyvendintų studijų rinkodaros priemonių
1.1.3
skaičius
1.1.2

2
15
80
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Studentų verslumo ir pasirengimo darbo rinkai veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Siekiama rodiklio reikšmė
2017

Absolventų, užsiimančių nuosavu verslu (praėjus 18 mėn. nuo
baigimo), skaičiaus didėjimas proc. (2012 m. – 100 proc.)
Studentų, dalyvavusių verslumo gebėjimų ugdymo mokymo
1.2.1
renginiuose, dalis proc.
Studentų savarankiško darbo įgūdžių ugdymo kursų skaičius per
1.2.2 einamuosius metus / Studentų praktikos kokybės vidutinis metinis
vertinimas (pagal anketavimo rezultatus)
Studentų, dalyvavusių neformalaus mokymo renginiuose ir
1.2.3
konsultuotų karjeros klausimais, skaičius per einamuosius metus
1.2

90
400
4,3
220

Studijų kokybės gerinimo ir studijų patrauklumo didinimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Pasitenkinimo studijų kokybe indeksas (pagal studijas baigiančių
studentų apklausos rezultatus)
Studijų dalykų, kuriuose taikomi inovatyvūs mokymo metodai ir
1.3.1 technologijos, dalis proc. / Dėstytojų, kurie taiko inovatyvius
mokymo metodus, skaičius
Studijų dalykų, kuriems užtikrintas kompleksinis aprūpinimas
1.3.2
studijų literatūra, dalis proc.
Išorinių tarptautinių ekspertų akredituotų studijų programų dalis
1.3.3
proc.
1.3

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
4,5
120
100
58

_____________________________
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II strateginė kryptis. Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas, integruojantis
mokslinius tyrimus studijoms ir doktorantūrą, fundamentinius ir taikomuosius tyrimus
2 lentelė. II Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

2.1.1

2.1

Intensyviai plėtoti
fundamentinius ir taikomuosius
tyrimus, eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros
darbus prioritetinėse mokslo
srityse

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1

2.2

Mokslinės veiklos į studijas
integracija

2.2.2
2.2.3

2.3

Sukurti palankias organizacines ir motyvacines sąlygas
plėtoti mokslinę veiklą
Didinti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų,
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros apimtis
Gerinti mokslinės veiklos produktyvumą
Plėsti MTEP išteklius, užtikrinančius prioritetinių
mokslinių tyrimų įgyvendinimą
Stiprinti institucinę partnerystę mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros srityse
Sukurti ir išplėtoti mokslo rinkodaros sistemą
Pasiekti, kad studijos sistemingai būtų grindžiamos
moksliniais tyrimais
Skatinti studentų mokslinio klubo ir doktorantų
korporacijos veiklą
Įtraukti I ir II pakopų studentus į aktyvią mokslinę
veiklą

2.3.1

Didinti doktorantų skaičių bei jų rengimo efektyvumą

2.3.2

Skatinti jaunųjų mokslininkų (iki 35 m.) įdarbinimą
MTEP centruose ir laboratorijose

Rengti jaunuosius mokslininkus

Intensyvios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Mokslinių tyrimų apimtys per einamuosius metus mln. € (Bendra
lėšų suma apimanti valstybės finansavimą mokslui ir MTEP
sutartis)
Konkurso būdu laimėtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
2.1.1
plėtros paraiškų skaičius per einamuosius metus
2.1

2.1.2 Mokslinių projektų skaičius
Mokslinės veiklos projektų / mokslo paslaugų sutarčių apimtys
tūkst. € per einamuosius metus
Valstybės asignavimų mokslui dalis nuo ASU pajamų už
2.1.2
mokslinius tyrimus proc. per einamuosius metus
Mokslinės produkcijos, išreikštos vertinimo balais, apimtis
2.1.3
vienam sąlyginiam mokslo darbuotojui per einamuosius metus
Mokslinių straipsnių skaičius WOS su citavimo indeksu
2.1.3 leidiniuose, tenkantis sąlyginiam mokslo darbuotojo etatui
(įvertinus autoriaus indėlį) per einamuosius metus
2.1.2

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
3,8
30
150
2500
33
4,0
0,48
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2.1.4 Lėšos skirtos MTEP įrangai įsigyti / atnaujinti

300

Bendrų su kitomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis
vykdytų MTEP projektų skaičius per einamuosius metus

10

2.1.6 Mokslo rinkodaros priemonių įgyvendinimo laipsnis, proc.

100

2.1.5

Mokslinės veiklos ir studijų integracijos veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017

Rodiklis

Studijų dalykų, pagrįstų Universiteto mokslininkų vykdomais
2.2.1 moksliniais tyrimais, dalis nuo bendro studijų dalykų skaičiaus
proc.
I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią mokslinę veiklą,
2.2.2
skaičius
I ir II pakopos studentų, vykdančių aktyvią mokslinę veiklą, dalis
2.2.3
nuo visų I ir II pakopos studentų skaičiaus proc.

85
320
55

Universiteto jaunųjų mokslininkų rengimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
2.3

Siekiama rodiklio reikšmė
2017

Rodiklis
Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų (iki 35 m.) procentas nuo
bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus (pilno etato
dalimis)

2.3.1 Doktorantų ir mokslinio pedagoginio personalo procentas
2.3.2

Įdarbintų jaunųjų mokslininkų procentas nuo bendro tyrėjų etatų
skaičiaus MTEP laboratorijose / centruose.

25
22
12

III strateginė kryptis. Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir
mokslinėje veikloje
3 lentelė. III Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Tikslas

3.1

3.2

Intensyviai išplėtoti studijas
užsieniečiams

Aktyviai plėtoti tarptautinį
mokslinį bendradarbiavimą

Uždavinys
3.1.1

Išplėtoti nuosekliąsias studijas užsienio studentams

3.1.2

Išplėtoti studentų akademinius mainus pagal įvairias
tarptautines programas ir bendradarbiavimo iniciatyvas

3.1.3

Išplėtoti tarptautines jungtines studijų programas

3.1.4

Išplėtoti podiplomines studijas užsieniečiams

3.2.1

Padidinti pajamų, gaunamų iš MTEP tarptautinių
projektų ir sutarčių, dalį nuo bendros Universiteto
pajamų už mokslą dalies

3.2.2
3.3

Internacionalizuoti akademinį
personalą

3.3.1

Skatinti tarptautinių mokslinių ir ekspertinių paslaugų
plėtrą
Išplėtoti dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarptautinius
akademinius mainus pagal įvairias tarptautines
programas ir bendradarbiavimo iniciatyvas
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3.3.2

Skatinti doktorantūros tarptautiškumą

3.3.3

Skatinti žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš
užsienio mokslo ir studijų institucijų įtraukimą į studijų
ir tyrimų procesus

Aktyvaus mokslinio bendradarbiavimo tarptautiniu mastu plėtojimo veiklos vertinimo
indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Metinės pajamos, gaunamos iš įvairių rūšių studijų
užsieniečiams, tūkst. €
Nuosekliųjų studijų studentų iš užsienio valstybių skaičius
3.1.1
(einamųjų metų spalio 1 d.)
Dalinių studijų studentų iš užsienio valstybių skaičius (per
3.1.2
einamuosius metus)
Universiteto studentų, išvykusių dalinėms studijoms į užsienio
3.1.2
universitetus, skaičius (per einamuosius metus)
3.1

3.1.3 Jungtinių tarptautinių studijų programų skaičius
3.1.4

Užsienio kilmės studentų, baigusių podiplomines studijas,
skaičius

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
200
120
50
120
2
100
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Studijų veiklos plėtojimo užsieniečiams veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Parengtų, derinamų ir (ar) pasirašytų naujų tarptautinių sutarčių
MTEP srityje skaičius per einamuosius metus
Pajamos iš tarptautinių projektų, paslaugų ir sutarčių per
3.2
einamuosius metus tūkst. €
Pajamų iš MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių per
3.2.1 einamuosius metus procentas nuo bendros MTEP sutarčių
sumos
3.2

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
20
700
23

Akademinio personalo internacionalizavimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
3.3
3.3.1
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Rodiklis
Dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio dalis nuo bendro
dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus (spalio 1 d.) proc.
Užsienio dėstytojų, atvykusių skaityti paskaitas pagal akademinių
mainų programas, skaičius per einamuosius metus
Universiteto dėstytojų, išvykusių skaityti paskaitų pagal
akademinių mainų programas, skaičius per einamuosius metus
Užsienio mokslo ir studijų institucijose besistažavusių doktorantų
dalis proc.
Žymių dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio, įtrauktų į
studijų ir mokslo procesus, skaičius per einamuosius metus

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
2
25
35
95
6

_____________________________
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IV strateginė kryptis. Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą
aktyvi plėtra
4 lentelė. IV Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

4.1

4.2

Intensyvinti švietėjiškos veiklos
sklaidą

Aktyviai plėtoti mokymosi visą
gyvenimą paslaugas

4.1.1

Plėtoti Universitete sukurtų mokslo žinių populiarinimą

4.2.1

Išplėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas su
Universiteto misija susijusioms tikslinėms visuomenės
grupėms

4.2.2
4.2.3

Plėtoti dalines ir papildomas studijas, suderinamas su
nuosekliomis studijomis
Išplėtoti išteklius ir gebėjimus, būtinus mokymosi visą
gyvenimą paslaugų kiekybinei ir kokybinei plėtrai

Švietėjiškos sklaidos intensyvinimo vertinimo indikatoriai:
Nr.
4.1

Rodiklis
Apibendrinto švietėjiškos veiklos priemonių skaičiaus metinis
augimas proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
1

Mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Pajamos, gautos už mokymosi visą gyvenimą paslaugas per
einamuosius metus, tūkst. €
Per einamuosius metus mokymo kursuose asmenų, patobulinusių
4.2.1
kvalifikaciją, skaičius
Dalinių ir papildomųjų studijų klausytojų skaičius per
4.2.2
einamuosius metus
Universiteto darbuotojų, teikiančių mokymosi visą gyvenimą
4.2.3
paslaugas, skaičius per einamuosius metus
4.2

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
230
3000
320
100

_____________________________
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V strateginė kryptis. Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas,
orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą
5 lentelė. V Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

5.1

5.2

5.1.1

Plėtoti projektus ir iniciatyvas su Lietuvos valstybės
valdymo ir savivaldos institucijomis, visuomeninėmis
nevyriausybinėmis organizacijomis

5.1.2

Stiprinti kaimo plėtros dalyvių kompetencijas,
susijusias su kaimiškųjų vietovių pokyčių valdymu

5.1.3

Skatinti verslumą ir bendradarbiavimą su verslu kaip
esminį Universiteto veiklos aspektą

5.1.4

Pertvarkyti studijų – mokslo – verslo bendradarbiavimo
organizacines ir teisines sąlygas

5.2.1

Sutelkti Universiteto ir kitų bendruomenių narius
sveikatos stiprinimo veiklai

5.2.2

Užtikrinti sveikatą stiprinančio Universiteto sampratos
ir veiklos patirties sklaidą Universitete ir už jo ribų

Orientuoti mokslinę veiklą į
šalyje sprendžiamas problemas

Propaguoti sveiką gyvenseną,
vystant tyrimus ir įgyvendinant
mokslo pasiekimus

Mokslinės veiklos orientavimo į šalies problemų sprendimą veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dalyvavusių įgyvendinant
socialinės, ekonominės plėtros ir darnaus vystymosi projektus,
skaičius
Projektų, užsakomų Lietuvos valstybės valdymo ir savivaldos
5.1.1
institucijų, visuomeninių nevyriausybinių organizacijų, skaičius
5.1

5.1.2 Projektai per einamuosius metus
Su verslo įmonėmis / organizacijomis pasirašytų sutarčių
skaičius per einamuosius metus
Lėšos, gautos iš APC teikiamų paslaugų, tūkst. € per einamuosius
5.1.4
metus
5.1.3

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100
60
4
75
450
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Sveikos gyvensenos, vystant tyrimus ir įgyvendinant mokslo pasiekimus, veiklos vertinimo
indikatoriai:
Nr.
5.2

Rodiklis
Sveikos gyvensenos programos įgyvendinimo lygis proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

5.2.1 Savanoriškais pagrindais dirbančių asmenų skaičius

150

5.2.2 Sklaidos priemonių plano vykdymas proc.

100

_____________________________

ASU Strategija
2020
29

VI strateginė kryptis. Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas
darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti
6 lentelė. VI Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

6.1

6.2

Skatinti darbuotojus
visapusiškai tobulėti

Skatinti studentus visapusiškai
tobulėti

6.1.1

Sukurti sąlygas dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pedagoginėms, dalykinėms ir komunikacinėms
kompetencijoms tobulinti

6.1.2

Ugdyti kitų darbuotojų dalykinę kompetenciją ir
sudaryti sąlygas karjeros galimybėms

6.1.3

Ugdyti darbuotojų bendrąsias kompetencijas

6.1.4

Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti

6.1.5

Tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą

6.2.1

Ugdyti studentų kultūrines, dvasines vertybes

6.2.2

Tobulinti studentų skatinimo sistemą

6.4.1
6.4

Tobulinti sveikatos stiprinimo
procesus

6.4.2
6.4.3

Kurti ir puoselėti harmoningus Universiteto
bendruomenės narių tarpusavio santykius
Sukurti sveikas ir patrauklias studijų, darbo ir poilsio
sąlygas studentams ir darbuotojams
Propaguoti sveiką gyvenimo būdą

Darbuotojų skatinimo visapusiškai tobulėti veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.

Rodiklis

Priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius metus, proc.
Dėstytojų, per einamuosius metus pagerinusių pedagogines,
6.1.1
dalykines ir komunikacines kompetencijas, dalis proc.
Mokslo darbuotojų, per einamuosius metus pakėlusių
6.1.1 kvalifikaciją ilgalaikėse mokslinėse stažuotėse ir mokymuose,
dalis proc. nuo bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus
6.1

6.1.4 Priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius metus proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100
30
25
100
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Visapusiško studentų tobulėjimo skatinimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
6.2

Rodiklis
Priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius metus, proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

Ryšių su buvusiaisiais darbuotojais palaikymo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
6.3

Rodiklis
Priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius metus, proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

Sveikatos stiprinimo procesų plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
6.4

Rodiklis
Metinis priemonių įgyvendinimo laipsnis, proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

_____________________________
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VII strateginė kryptis. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant
Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi
7 lentelė. VII Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

7.1

7.2

Modernizuoti ir plėsti mokslo ir
studijų infrastruktūrą

Gerinti pastatų ir patalpų būklę,
darbo priemones ir aplinką,
atsižvelgiant į fakultetų /
institutų veiklos specifiką

7.1.1

Gerinti auditorijų, laboratorijų ir kitų patalpų kokybę,
panaudojimą ir jų aprūpinimą įranga

7.1.2

Modernizuoti Universiteto bibliotekos patalpas

7.1.3

Efektyviai valdyti IT išteklius

7.1.4

Efektyviai panaudoti integruotų institutų infrastruktūrą
vykdant mokslo, studijų ir kitą Universitetui reikalingą
veiklą

7.1.5

Gerinti Bandymų stoties infrastruktūrą

7.1.6

Didinti Mokomojo ūkio infrastruktūros panaudojimą

7.1.7

Gerinti specifinių, nutolusių laboratorijų ir kitų objektų
infrastruktūros panaudojimą

7.2.1

Mažinti pastatų energijos suvartojimą ir didinti
energijos vartojimo efektyvumą

7.2.2

Gerinti studentų gyvenimo sąlygas

7.2.3

Pritaikyti pastatus specialiesiems poreikiams

7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

Plėtoti darbuotojų ir studentų sporto ir laisvalaikio
praleidimo vietas ir gerinti jų kokybę
Gerinti transporto ir aplinkos priežiūros priemonių
techninę būklę, parkavimo ir eismo saugumo sąlygas
Sukurti infrastruktūrą slėnio „Nemunas“ programai
įgyvendinti
Gerinti aplinkos ir gyvenimo sąlygas Universiteto
darbuotojams

Mokslo ir studijų infrastruktūros modernizavimo ir plėtojimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
7.1

Rodiklis
Lėšos, skirtos investicijoms į infrastruktūrą, mln. €

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
5
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Pastatų ir patalpų būklės gerinimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
7.2

Rodiklis
Priemonių įgyvendinimo laipsnis, proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

7.2.2 Priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius metus, proc.

100

7.2.3 Pastatų, patalpų, atitinkančių specifinius poreikius, dalis proc.

100

Lėšos investuotos į darbuotojų ir studentų sporto ir laisvalaikio
praleidimo vietas, mln. €
Lėšos, investuotos į transporto ir aplinkos priežiūros priemonių
7.2.5 techninę būklę, parkavimo ir eismo saugumo sąlygų gerinimą
tūkst. €
7.2.4

0,3
15

_____________________________
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VIII Strateginė kryptis. Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti
Universiteto išskirtinumą ir pažangą
8 lentelė. VIII Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

8.1

Gerinti Universiteto įvaizdį ir
komunikavimą su tikslinėmis
grupėmis

8.1.1

Sukurti Universiteto įvaizdį

8.1.2

Užtikrinti efektyvių komunikacijos metodų ir priemonių
parengimą ir komunikavimą su tikslinėmis grupėmis

Universiteto įvaizdžio ir komunikavimo su tikslinėmis grupėmis veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
8.1

Rodiklis
Planuotų priemonių įgyvendinimo laipsnis per einamuosius
metus proc.

Siekiama rodiklio reikšmė
2017
100

_____________________________
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IX Strateginė kryptis. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos
kultūros gerinimas
9 lentelė. IX Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai

Uždavinys

Tikslas

9.1

Veiksmingai įgyvendinti planus

9.1.1

Įdiegti integruotą, šiuolaikinę, Universiteto poreikius
atitinkančią kokybės vadybos sistemą

9.1.2

Įdiegti strategijos stebėsenos sistemą

9.1.3

Puoselėti organizacijos kultūrą

Veiksmingo planų įgyvendinimo veiklos vertinimo indikatoriai:
Nr.
9.1

Rodiklis

Siekiama rodiklio reikšmė
2017

Strateginio veiklos plano vykdymo indeksas proc.

75

Įdiegti standartai:
EUA Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairės
LST EN ISO 9001-2008
9.1.1
LST EN ISO 14001:2005
BS OHSAS 18001:2007
SA 8000:2008

5*

_____________________________

__________________________
* Standartai

bus įgyvendinami ta apimtimi, kiek jie siejasi su Universiteto veikla

_____________________________
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8. STRATEGINIŲ KRYPČIŲ KOORDINAVIMAS
Strateginė kryptis

Kodas

Atsakingas asmuo

Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo
skatinimas orientuojantis į studijų šiuolaikiškumą,
aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius

Prorektorius, atsakingas už studijas

I.

Prorektorius, atsakingas už mokslą

II.

Mokslinės veiklos kiekybinis ir kokybinis
plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus
studijoms, fundamentinius ir komercinius
(taikomuosius) tyrimus, doktorantūrą

III.

Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą
studijose ir mokslinėje veikloje

Prorektorius, atsakingas už studijas

IV.

Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio
mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra

Prorektorius, atsakingas už studijas

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

Prorektorius, atsakingas už mokslą

V.

VI.

Dėmesio Universiteto bendruomenei didinimas, kad
kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir
turėtų galimybių visapusiškai tobulėti

Prorektorius, atsakingas už
administraciją ir strateginį
planavimą

VII.

Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas
siekiant Universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir
patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi

Prorektorius, atsakingas už
administraciją ir strateginį
planavimą

Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas siekiant
atskleisti Universiteto išskirtinumą ir pažangą

Prorektorius, atsakingas už
administraciją ir strateginį
planavimą

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas
ir organizacijos kultūros gerinimas

Rektorius

VIII.

IX.
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9. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
ASU Strategijos įgyvendinimo planas ir jo rezultatai kasmet svarstomi Universiteto Senate ir
Taryboje.
Strategijos įgyvendinimo nuolatinę priežiūrą ir Universiteto bei padalinių strateginių veiklos
planų suderinimą su strateginiais tikslais ir uždaviniais vykdo Strateginis komitetas, kuriam
vadovauja rektorius. Strateginį komitetą rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.
Strategijos įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Universiteto ir padalinių strateginiuose
įgyvendinimo planuose numatytas rodiklių skaitmenines reikšmes.
Už ASU Strategijoje 2020 ir strategijos įgyvendinimo plane numatytų veiklos rodiklių įvykdymą
atsiskaito Universiteto padalinių ir administracijos atstovai, atsakingi už strateginio tikslo ar
uždavinio įgyvendinimą. Atsiskaitymas vyksta du kartus per metus Rektoriui pateikiant
strategijos įgyvendinimo plane numatytų rodiklių reikšmes.
Rektorius, apibendrinęs ASU padalinių ir administracijos veiklos ataskaitas ir rodiklius, pateikia
tarpines (6 mėnesių) ataskaitas strateginiam komitetui, o metines ataskaitas – Tarybai ir Senatui.
Kartu pateikiami siūlymai dėl Strategijos įgyvendinimo plano nuostatų koregavimo ar tikslinimo.
Vadovaujantis ASU Statutu, Senatas tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos
ataskaitą, įskaitant Strategijos įgyvendinimo planą ateinančiam laikotarpiui.
ASU Strategijos 2020 pagrindinės strateginės nuostatos, įskaitant prioritetines kryptis ir tikslus,
peržiūrimi ne rečiau kaip kas trejus metus. Strategijos uždaviniai gali būti tikslinami, papildomi
ar išbraukiami kasmet tikslinant ir atnaujinant trimetį Strategijos įgyvendinimo planą ir tikslinant
konkrečias priemones, įgyvendinimo rodiklius bei jų reikšmes.
Universiteto metinės ataskaitos yra platinamos viešai paskelbiant jas ASU interneto svetainėje
bei pateikiant visuomenei ir steigėjui Statuto numatyta tvarka.
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