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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO VEIKLOS GERINIMO PLANAS 2013-2014 M.
Ekspertų nustatyti
trūkumai ir
pateiktos
rekomendacijos

ASU strategijos
įgyvendinimo 2012 –
2014 m. plano ir kitų
strateginių dokumentų
nuostatos, nukreiptos į
trūkumų mažinimą ir
rekomendacijų
įgyvendinimą

(pagal institucinio vertinimo ekspertų išvadas)
Gerinimo priemonės ir veiksmai
Įvykdymo
terminas

Pirmoji tobulintina sritis: STRATEGINIS VALDYMAS
ASU strategijos 2012 –
1.T.1.1. Visus Universiteto tarybai ir
Nuo 2013 m.
1.T.1. Trūkumas:
2014 m. įgyvendinimo
senatui teikiamus svarstyti strateginio
rugsėjo 2 d.
polinkis į
plano 9.1.3.4. priemonė
pobūdžio dokumentų ir veiklos ataskaitų
biurokratinę ir
„Universiteto
projektus skelbti intranete (vidaus
centralizuotą
bendruomenę įtraukti į
vartotojams skirtame tinklalapyje),
sprendimų
priėmimo struktūrą pagrindinių Universiteto sudaryti sąlygas bendruomenės nariams
veiklą reglamentuojančių išsakyti nuomonę, organizuoti jų viešus
dokumentų projektų
aptarimus
svarstymą“
1.T.1.2. Bent kartą per ketvirtį organizuoti Nuo 2013 m. IV
Universiteto vadovybės viešus susitikimus
ketvirčio
su bendruomenės nariais problemoms ir
numatomiems pokyčiams aptarti
1.T.1.3. Plėtoti dialogą su Universiteto
Nuo 2013 m. IV
darbuotojų profesine sąjunga, bendro
ketvirčio
sutarimo principu sprendžiant

Atsakingas
asmuo

Siekiami rezultatai

Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui

Bendruomenės parama
sprendimų priėmimui

Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui
Prorektorius
administracijai
ir strateginiam

Bendruomenės parama
sprendimų priėmimui
Profsąjungos
įtraukimas ir parama
sprendimų priėmimui
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1.T.2. Trūkumas:
rizika, susijusi su
ASU valdymo
sistema, įskaitant
panašias
Universiteto senato,
Universiteto
tarybos ir
rektoriaus, kaip
aukščiausio lygio
vykdomosios
valdžios, funkcijas
1.R.1.
Rekomendacija:
gerinti ryšių su
visuomene veiklos
kokybę bei apimtis

1.R.3.
Rekomendacija:
aktyviau įtraukti
studentų atstovus į
ASU valdymo
veiklas

-

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 8.1. tikslo „Gerinti
Universiteto įvaizdį ir
komunikavimą su
tikslinėmis grupėmis“
priemonės

ASU komunikacijos
strategija
-

darbuotojams aktualius klausimus
1.T.2.1. Vadovaujantis Mokslo ir studijų
įstatymu ir Universiteto statutu laikytis
Universiteto tarybai, senatui ir rektoriui
nustatytų funkcijų

Nuolat

planavimui
Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui

Aiškesnis funkcijų
pasiskirstymas
sprendimų priėmimo
grandinėje

1.R.1.1. Atnaujintame Universiteto
interneto tinklalapyje sukurti atskiras
rubrikas visoms ASU veikla ir jos
rezultatais suinteresuotoms tikslinėms
grupėms, nuolat skelbti ir atnaujinti jų
lūkesčius atitinkančią informaciją
1.R.1.2. Skleisti tikslinėms grupėms skirtą
informaciją specializuotoje spaudoje,
televizijos ir radijo laidose, socialiniuose
tinklalapiuose

Nuo 2013 m. IV
ketvirčio

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
skyriaus vedėjas

Pagerėjęs suinteresuotų
tikslinių grupių
informavimas

Nuo 2013 m. IV
ketvirčio

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
skyriaus vedėjas

Pagerėjęs suinteresuotų
tikslinių grupių
informavimas

1.R.3.1. Išanalizuoti, kaip Universiteto
vidaus teisės dokumentuose yra numatytas
studentų įtraukimas į Universiteto valdymo
veiklas ir atlikti dokumentų koregavimo
procedūrą, numatant, kad studentus į
valdymo veiklas tiesiogiai deleguoja
studentus atstovaujančios organizacijos

Iki 2013 m.
gruodžio 31 d.

Prorektorius
studijoms

Sukurtos teisinės
prielaidos studentų
delegavimui į ASU
valdymo veiklas

2

1.R.4.
Rekomendacija:
sumažinti valdymo
struktūrų
biurokratiškumą

1.R.5.
Rekomendacija:
įsteigti Universiteto
patariamąją tarybą

2.T.1. Trūkumas:
daugelis
kvalifikacijos
tobulinimo ir
mokymosi visą

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 9.1.2.3. priemonė:
„Tobulinti Universiteto
padalinių veiklos
ataskaitų rengimo,
pateikimo, tvirtinimo ir
paskelbimo tvarką“

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano: Pertvarkyti studijų
– mokslo – verslo
bendradarbiavimo
organizacines ir teisines
sąlygas“ priemonės
ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano: 4.2.1.3. priemonė:
„Rengti Universiteto
misiją atitinkančias ir

1.R.3.2. Bent kartą per ketvirtį organizuoti Nuo 2013 m. IV
Universiteto vadovybės viešus susitikimus
ketvirčio
su studentais ir jų organizacijų atstovais, jų
iniciatyvoms ir problemoms, bendriems
veiksmams aptarti
1.R.4.1. Įdiegti elektroninę fakultetų ir
Iki 2013 m.
institutų ataskaitų rengimo sistemą
gruodžio 31 d.
1.R.4.2. Įdiegti kompiuterizuotą
Universiteto strateginio plano
įgyvendinimo stebėsenos sistemą

Iki 2014 m.
kovo 31 d.

1.R.4.3. Įdiegti elektroninę dokumentų
valdymo sistemą

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

1.R.5.1. Iš Universiteto mecenatų ir kitų
aktyvių socialinių partnerių sudaryti
Universiteto patariamąją tarybą,
organizuoti jos veiklą

2013 m. spalis

Antroji tobulintina sritis: STUDIJOS
2.T.1.1. Atlikti Universitete parengtų
Iki 2014 m.
kvalifikacijos tobulinimo ir kitų
gegužės 31 d.
neformalaus tęstinio mokymo programų
vidinį vertinimą, nustatant jų suderintumą
su vykdomomis studijų programomis

Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui

Studentų parama
sprendimų priėmimui

Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui
Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui
Prorektorius
administracijai
ir strateginiam
planavimui
Rektorius

Palengvinta ir
efektyvesnė ataskaitų
rengimo procedūra

Prorektorius
studijoms

Palengvinta ir
efektyvesnė strateginio
plano įgyvendinimo
stebėsenos sistema
Įdiegtas „vieno
langelio“ principas
Socialinių partnerių
parama sprendimų
priėmimui

Gerėjanti kvalifikacijos
tobulinimo ir kitų
neformalaus tęstinio
mokymo programų
kokybė
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gyvenimą
programų nėra
sertifikuotos arba
nėra suderintos su
kitomis
akredituotomis
programomis;
2.R.1.
Rekomendacija:
užtikrinti, kad
siūlomos
kvalifikacijos
tobulinimo ir kitos
mokymosi visą
gyvenimą
programos būtų
akredituotos
2.T.2. Trūkumas:
užsienio studentų
integravimo stoka
dėl kalbos barjero –
tiek dėl studentų,
tiek dėl kai kurių
dėstytojų

pagal rinkos tyrimus
paklausias kvalifikacijos
tobulinimo programas,
jas užregistruoti
kvalifikacijos tobulinimo
programų registre“

2.T.1.2. Užregistruoti parengtas
kvalifikacijos tobulinimo ir kitas
neformalaus tęstinio mokymo programas
kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių registre

Iki 2014 m.
gegužės 31 d.

Prorektorius
studijoms

Pagerėjęs kvalifikacijos
tobulinimo ir kitų
neformalaus tęstinio
mokymo programų
matomumas ir
prieinamumas

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 6.1.1.6. priemonė:
„Nustatyti mažiausius
užsienio kalbų mokėjimo
reikalavimus dėstytojams
ir mokslo darbuotojams“
ir 3.1.1.8. priemonė:
„Laiku aktualizuoti
internetinį puslapį anglų
ir rusų kalbomis apie
studijas Universitete ir
studijų programas
užsieniečiams“

2.T.2.1. Išversti į anglų kalbą pagrindinius
studijas Universitete reglamentuojančius
dokumentus

Iki 2013 m.
gruodžio 31 d.

Tarptautinio
skyriaus vedėjas

Gerėjantis užsienio
studentų informavimas

2013 ir 2014
metai
2013 ir 2014
metai
2013 ir 2014
metai

Kalbų katedros
vedėjas
Tarptautinio
skyriaus vedėjas
Tarptautinio
skyriaus vedėjas

Gerėjanti komunikacija
su užsienio studentais
Gerėjanti užsienio
studentų integracija
Gerėjantis užsienio
studentų informavimas

2.T.2.2. Organizuoti anglų kalbos kursus
dėstytojams ir administracijos personalui

2.T.2.3. Organizuoti užsienio studentų
integracijai skirtus renginius
2.T.2.4. Parengti ir kasmet atnaujinti
užsienio studentų informavimui ir
integravimui į Universiteto gyvenimą
skirtą leidinį
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2.T.3.Trūkumas:
įvertinimo, kurį
atlieka studentai,
sistemos grįžtamojo
ryšio tobulinimas

2.T.4. Trūkumas:
pagerintinas į
mokslinius tyrimus
orientuoto mokymo
integravimas ir
studentų
įtraukimas į
mokslinių tyrimų
veiklą studijų
pradžioje

2.T.5. Trūkumas:
formalios sistemos
nebuvimas

-

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano
2.2. tikslo „Mokslinės
veiklos į studijas
integracija“ priemonės

-

2.T.3.1. Universiteto tinklalapyje skelbti
apibendrintus studentų ir kitų studijų proceso
dalyvių anketinių apklausų, diskusijų
rezultatus ir numatytus veiksmus bei
priemones iš apklausų rezultatų kylančioms
problemoms spręsti
2.T.3.2. Kasmet fakultetuose ir Universiteto
lygmeniu organizuoti viešas diskusijas apie
studijų kokybę pagal studentų ir kitų studijų
proceso dalyvių apklausų rezultatus

2.T.4.1. Atlikti pirmosios pakopos studijų
programų studijų rezultatuose numatytų
mokslinių tyrimų kompetencijų peržiūrą,
aktyvinant studentų įtraukimą į mokslinius
tyrimus, atitinkamai pakoreguojant studijų
dalykų turinį ir studijų būdus, vertinimo
kriterijus
2.T.4.2. Visuose bendruosiuose
humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų
dalykuose integruoti studentų atliekamus
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros darbus

2.T.4.3. Suaktyvinti pirmakursių
įsitraukimą į Studentų mokslinio klubo
veiklą ir mokslinius tyrimus
2.T.5.1. Suteikti ASU studentų atstovybei
juridinę pagalbą peržiūrint ir atliekant su
valdymo demokratizavimu susietus

Nuolat,
pradedant nuo
2013 lapkričio
mėn.

Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius

Didesnis grįžtamojo
ryšio veiksmingumas

Kiekvienų metų
kovo mėnesį

Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius
Fakultetų
prodekanai
studijų
programoms

Geresnis studentų ir
dėstytojų įtraukimas į
apklausų rezultatų
svarstymą
Mokslinių tyrimų
kompetencijų
formavimo
aktyvinimas

Nuo 2014/2015
s.m. pradžios

Matematikos
fizikos ir
informacinių
technologijų
centro ir
Kultūrinės
komunikacijos ir
edukacijos centro
direktoriai

Didėjantis studentų
įsitraukimas į
mokslinius tyrimus

Nuo 2013/2014
s.m. pradžios

Mokslo skyriaus
vedėjas

2013 m.
lapkritis

Universiteto
juriskonsultas

Didėjantis studentų
įsitraukimas į
mokslinius tyrimus
Studentų atstovybės
valdymo
demokratizavimas

Iki 2014 m.
kovo mėn.
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formuojant
demokratiniu
valdymu pagrįstą
Studentų atstovybę
2.R.1.
Rekomendacija:
pertvarkyti
siūlomas studijų
programas, siekiant
padidinti
veiksmingumą ir
optimizuoti
studentų
pasirinkimą
2.R.2.
Rekomendacija: .
padidinti savo ryšių
su visuomene veiklos
kokybę ir lygį,
įskaitant studijų
programų
rinkodarą, kad būtų
galima užtikrinti, jog
visi socialiniai
partneriai (vidaus ir
išorės)
visiškai supranta
Universiteto misiją,
darbotvarkę ir veiklą

2.R.3.
Rekomendacija:
padidinti studijų

papildymus bei pakeitimus šios atstovybės
įstatuose, kituose formaliuose
dokumentuose
ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 1.3.3.12. priemonė:
„Parengti ir taikyti į
studijų programas
priimamų studentų
kritinio (mažiausio)
skaičiaus nustatymo
metodiką“
ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 1.1.3. uždavinio
„Sukurti ir išplėtoti
efektyvią studijų
rinkodaros sistemą“
priemonės

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 3.1.2. uždavinio:

2.R.1.1. Racionalizuoti studijų programų
skaičių, nutraukiant studentų priėmimą į
programas, kuriose du ir daugiau metų iš
eilės buvo neracionaliai mažas stojančiųjų
skaičius
2.R.1.2. Atlikti studijų dalykų turinio
analizę, siekiant apjungti į tuos pačius ar
panašius studijų rezultatus orientuotus
dalykus, padidinti jų tinkamumą keliose
studijų programose
2.R.2.1. Kasmet parengti ir įgyvendinti
studijų rinkodaros planą, orientuojantis į
pasiteisinusias ir naujas rinkodaros
priemones ir technologijas

2.R.3.1. Geriau išnaudoti Erasmus
praktikų atlikimo užsienyje galimybes
2.R.3.2. Pagerinti studentų tarptautinių

Kasmet spalio
mėn.

Prorektorius
studijoms

Padidėję studentų
srautai studijų
programose

Iki 2014 m.
kovo 31 d.

Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius

Sumažintas studijų
dalykų skaičius

Kasmet iki
lapkričio 30 d.

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
skyriaus vedėjas

Pagerėjusi socialinių
partnerių informavimo
apie studijų programas
kokybė

Kasmet

Tarptautinio
skyriaus vedėjas
Tarptautinio

Padidintos stažuočių ir
įsidarbinimo galimybes
visiems studentams

Nuo 2014 m.
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mainų, taip pat
stažuočių ir
įsidarbinimo
galimybes
studentams

2.R.4.
Rekomendacija:
tobulinti studijų
programas,
pagrįstas studijų
rezultatais

„Išplėtoti studentų
akademinius mainus
pagal įvairias tarptautines
programas ir
bendradarbiavimo
iniciatyvas“ priemonės

-

praktikų/stažuočių užsienyje atlikimą
aktyviai pasinaudojant projekto „Lietuvos
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų
studentų tarptautinių praktikų /stažuočių
užsienyje modelio sukūrimas“
galimybėmis
2.R.3.3. Parengti studentų įsitraukimo į
savanorystės veiklą skatinimo priemonių
planą

kovo mėnesio

skyriaus vedėjas

Iki 2014 m.
sausio 31 d.

Karjeros centro
direktorius

2.R.3.4. Sukurti absolventų darbo vietų
pasiūlos ir paklausos sistemą
Parengti metodinę priemonę dėstytojams
apie studijų rezultatais grįstas studijas ir
studijų kokybės veiksnius

Iki 2014 m.
rugpjūčio 31 d.
Iki 2014 m.
rugsėjo 31 d.

Parengti metodinę priemonę dėstytojams
apie aktyvius studijų metodus

Iki 2014 m.
kovo 31 d.

Karjeros centro
direktorius
Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius
Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius
Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius
Studijų kokybės
ir inovacijų
centro
direktorius

Periodiškai organizuoti
seminarus/mokymus apie studijų
rezultatais grįstas studijas
Teikti konsultacijas dėstytojams rengiant ir
tobulinant studijų programų ir studijų
dalykų aprašus
3.T.1. Trūkumas:

ASU strategijos 2012 –

2-3 seminarai
per metus

Nuolat

Trečioji tobulintina sritis: MOKSLINĖ VEIKLA
3.T.1.1. Vykdyti mokslinės veiklos
Nuo 2013

m. Mokslo skyriaus

Papildomos studentų
kompetencijos,
palankios būsimai
karjerai
Geresnės absolventų
įsidarbinimo galimybės
Kokybiški studijų
programų ir studijų
dalykų aprašai,
spartesnis dėstymo
kokybės gerėjimas

Gerės mokslinės
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mažas mokslinių
tyrimų veiklos
rodiklių skaičius

3.T.2. Trūkumas:
didelis
doktorantūros
studijų lygio
studentų iškritimo
skaičius

2014 m. įgyvendinimo
plano 2.1.3. uždavinio
„Gerinti mokslinės
veiklos produktyvumą“
priemonės

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 2.3.1. uždavinio:
„Didinti doktorantų
skaičių ir jų rengimo
efektyvumą“
priemonės

efektyvumo stebėseną

spalio mėn.

3.T.1.2. Atnaujinti priėmimo į Universiteto
Iki 2013 m.
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas
gruodžio 31 d.
tvarkos ir kvalifikacinių reikalavimų
aprašą
3.T.1.3. Skatinti mokslinius tyrimus 2013 09 02
pasitelkiant ASU proveržio fondo bei
užsakovų lėšas.

vedėjas

Prorektorius,
mokslui

Prorektorius
mokslui

3.T.1.4. Įgyvendinti MTEP centrų pagal
APC principus valdymo modelius, skatinti
technologijų perdavimą

Iki 2014 m.
kovo 31 d.

APC
koordinatorius

3.T.2.1. Aktyvinti motyvuotų doktorantų
priėmimą taikant doktorantūros studijų
marketingo priemones, išnaudojant slėnio
„Nemunas“ infrastruktūrą ir kt. priemones.

2013 ir 2014
metais

Institutų
direktoriai

veiklos efektyvumas,
didės kokybiškos
mokslinės produkcijos
skaičius
Didės mokslinės
veiklos produkcijos
kokybė ir skaičius
Atsiras daugiau
galimybių vykdyti
mokslinius tyrimus,
Didės mokslinių
tyrimų skaičius,
mokslinės veiklos
produkcijos skaičius ir
kokybė
Padidės mokslo
paslaugų užsakymai,
inovatyvių produktų ir
technologijų diegimas į
gamybą.
Padidės motyvuotų ir
baigusių kitas mokslo
ir studijų institucijas
doktorantų skaičius.
Doktorantai atliks
aukštesnio lygio
mokslinius tyrimus
Slėnio „Nemunas“
laboratorijose
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3.T.3. Trūkumas:
menkas
dalyvavimas
tarptautiniuose
tyrimų projektuose,
tarptautiniame
bendradarbiavime
ir tarptautinis
matomumas

3.T.2.2. Reglamentuoti doktorantų
mokslinio darbo laiką ir vietą. Įgyvendinti
strategijoje numatytą nuostatą, kad
kiekvienas doktorantas stažuotųsi
užsienyje
3.T.2.3. Įgyvendinti institutų direktorių
tarnybinio atlyginimo priedų skyrimo
tvarką už naujai priimtus studijuoti
doktorantus ir už daktaro disertacijas
apsigynusius ir neapsigynusius doktorantus
3.T.2.4.Skatinti doktorantų įsitraukimą į
instituto mokslinę veiklą, tyrėjų grupes,
sudaryti galimybes doktorantams
įsidarbinti mokslinėse laboratorijose
3.T.3.1. Duomenų bazės apie ASU
mokslininkus ir potencialius partnerius
sukūrimas

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 2.3.1. uždavinio:
„Padidinti pajamų,
gaunamų iš tarptautinių
projektų ir sutarčių, dalį
nuo bendros Universiteto
pajamų už mokslą dalies“
priemonės
3.T.3.2. Mokslininkų, dalyvaujančių
tarptautiniuose projektuose, skatinimo ir
motyvavimo sistemos tobulinimas ir
diegimas
3.T.3.3. Didinti administracinę pagalbą
mokslininkų grupių formavimui ir
tarptautinių projektų paraiškų rengimui ir
šių projektų vykdymui

Iki 2013 m.
spalio 30 d.

Prorektorius
mokslui

Doktorantai daugiau
laiko skirs studijoms ir
mokslinei veiklai.
Padidės doktorantūros
studijų efektyvumas
Padidės doktorantūros
studijų efektyvumas

Iki 2014 m.
sausio 31 d.

Prorektorius
mokslui

Nuolat

Institutų
direktoriai

Padidės doktorantų
motyvacija tęsti
studijas

Iki 2013 m
gruodžio 31 d.

Mokslo skyriaus
vedėjas

Iki 2014 sausio
31 d.

Prorektorius
mokslui

Nuolat

Mokslo skyriaus
vedėjas

Mokslininkai ir
pagrindiniai jų
moksliniai pasiekimai
bus labiau matomi,
lengviau bus galima
rasti partnerius
moksliniams
projektams
Didesnis parengtų
paraiškų skaičius,
daugiau laimėtų
projektų.
Būtų parengiama
daugiau ir
kokybiškesnių
paraiškų.
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3.T.4. Trūkumas:
pernelyg didelis
akademinio
personalo
akademinių
valandų skaičius,
kuris kelia pavojų
darbuotojams skirti
moksliniams
tyrimams tiek
laiko, kiek reikėtų
3.T.5. Trūkumas:
pusiausvyros tarp
veiklos, susijusios
su pagrindiniais
moksliniais
tyrimais, palyginti
su taikomaisiais
moksliniais
tyrimais,
nebuvimas, o
stiprus polinkis į
pastarąją sritį.
3.R.1.
Rekomendacija:

-

-

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo

3.T.3.4. Didinti mokslininkų gebėjimus
moksliniams projektams organizuojant
informacinius ir mokomuosius renginius

2 – 3 renginiai
per metus

Mokslo skyriaus
vedėjas

3.T.4.1. Atnaujinti dėstytojų ir mokslo
darbuotojų darbo struktūros reglamentą,
numatant galimybę daugiau laiko skirti
mokslinei veiklai
3.T.4.2. Priimti nuostatą, kad būtų sudaryta
galimybė mokslininkams gauti iki 1 metų
mokslines kūrybines atostogas svarbiems
moksliniams darbams (monografijoms ir
kt.) atlikti.

Iki 2013 m.
birželio 30 d.

Prorektorius
studijoms

Iki 2014 m.
sausio 31 d.

Prorektorius
mokslui

Mokslininkai turės
geresnes galimybes
atlikti svarbius
mokslinius darbus.
Pagerės darbų kokybė.

3.5.1. Suaktyvinti mokslinę veiklą
Universiteto Senato patvirtintose
fundamentinių tyrimų kryptyse
3.5.2. Siekti, kad ASU mokslininkai,
dirbantys fundamentiniuose tyrimuose
labiau įsitrauktų į bendrus nacionalinius ir
tarptautinius projektus su kitomis
institucijomis
3.5.3. Siekti pritraukti tarptautinio lygio
mokslininkų, mokslinių tyrimų vadovų

Nuo 2014 m.
pradžios.

Mokslo skyriaus
vedėjas

Nuolat

Mokslo skyriaus
vedėjas

Padaugės
fundamentinių
mokslinių tyrimų
Didės stambių
mokslinių projektų
skaičius.

Nuolat

Mokslo skyriaus
vedėjas

3.R.1.1. Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti
mokslinės veiklos rezultatų svarbą ir įtaką

Nuolat

Prorektorius
mokslui

Intensyvesnis
dalyvavimas
tarptautiniuose
renginiuose
Darbuotojai turės
galimybę daugiau laiko
skirti mokslinei veiklai

Stiprės fundamentinių
mokslinių tyrimų
vykdymas, daugiau
parengtų paraiškų
laimės projektus.
Daugės mokslinių
tyrimų, pripažintų
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toliau dėti
pastangas kelti
mokslinių tyrimų
lygį ir kokybę ir
siekti, kad
moksliniai tyrimai
būtu pripažinti
nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu

plano 3.2. tikslo
„Aktyviai plėtoti
tarptautinį mokslinį
bendradarbiavimą“
priemonės

3.R.2.
Rekomendacija:
įsteigti padalinį
baigusiems
doktorantūros
studijas

ASU strategijos 2012 –
2014 m. įgyvendinimo
plano 3.3.2. uždavinio
„Skatinti doktorantūros ir
podoktorantūros
tarptautiškumą“
priemonės

darbuotojų darbo užmokesčiui bei
padalinių finansavimui
3.R.1.2. Sėkmingai Universitete
įgyvendinti numatytą slėnio „Nemunas“
programą
3.R.1.3. Intensyvinti nacionalinių ir
tarptautinių mokslinių projektų rengimą
bendradarbiaujant su pripažintais savo
sričių mokslininkais, išnaudojant modernią
mokslinių tyrimų bazę
3.R.2.1. Paskirti atsakingą asmenį
podoktorantūros studijų koordinavimui

3.R.2.2. Atlikti baigusiųjų doktorantūros
studijas apklausą, siekiant identifikuoti jų
poreikius ir atsižvelgti į tai priimant
sprendimus

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

Prorektorius
mokslui

Nuolat

Mokslo skyriaus
vedėjas

Iki 2013 m.
gruodžio 31 d.

Prorektorius
mokslui

Iki 2014 m.
birželio 30 d.

Mokslinis
sekretorius

nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu
Gerės galimybės
vykdyti aukšto lygio
mokslinius tyrimus.
Didės mokslinės
veiklos produkcijos
kokybė, bus vykdomi
aukštesnio lygio
moksliniai tyrimai.
Pagerės
podoktorantūros
studijų informacijos
sklaida,
administravimas,
konsultavimas ir
stebėsena, didės
podoktorantūrinių
stažuočių skaičius
Gerės doktorantūros
studijas baigusių
darbuotojų darbo
kokybė.

____________________________________
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