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SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI
7BP – ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos plėtros
programa
AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
AM – aukštasis mokslas
AMT – Aukštojo mokslo taryba
BVP – bendrasis vidaus produktas
CERN – Europos branduolinių tyrimų organizacija
EAG – Europos archyvų grupė
EAME – Europos aukštojo mokslo erdvė
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (angl. k. OECD)
ECTS – Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema
EEE – Europos ekonominė erdvė
EIS – Europos inovacijų švieslentė
EKP – Europos klasterių panorama
EMTE – (angl. k. European Research Area) Europos
mokslinių tyrimų erdvė
EMT – Europos mokslo taryba
EPT – Europos patentų tarnyba
ES – tekste Europos Sąjunga (tarp kitų šalių santrumpų – Ispanija)
ES28 – ES valstybės narės: ES15 (Airija – IE, Austrija
– AT, Belgija – BE, Danija – DK, Graikija – GR, Ispanija – ES, Italija – IT, Jungtinė Karalystė – UK, Liuksemburgas – LU, Nyderlandai – NL, Portugalija – PT,
Prancūzija – FR, Suomija – FI, Švedija – SE, Vokietija
– DE) ir ES12 (Bulgarija – BG, Čekija – CZ, Estija – EE,
Kipras – CY, Latvija – LV, Lenkija – PL, Lietuva – LT,
Malta – MT, Rumunija – RO, Slovakija – SK, Slovėnija
– SI, Vengrija – HU) ir Kroatija – HR
ESG – Europos aukštojo mokslo erdvės studijų
kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės
EUA – Europos universitetų asociacija
EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų
asociacija (angl. k. European Association of Institutions in Higher Education)
Eurostat – Europos Sąjungos statistikos agentūra
EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
IAU – Tarptautinė universitetų asociacija (angl. k.
International Association of Universities)
InCites – Web of Science Core Collection duomenų
analizės priemonė
LAMA BPO – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
bendram priėmimui organizuoti
LDB – Lietuvos darbo birža
LMT – Lietuvos mokslo taryba
LR – Lietuvos Respublika
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
LSS – Lietuvos studentų sąjunga
LURK – Lietuvos universitetų rektorių konferencija
LVPA – Lietuvos verslo paramos agentūra
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras
MSĮ – Mokslo ir studijų įstatymas
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (so-

cialinė, kultūrinė) plėtra
MTEPI – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir inovacijos
MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės
PDB – Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė
PISA – Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas
PKI – Pasaulio konkurencingumo indeksas
SCImago. SJR — SCImago Journal & Country Rank,
naudojami Elsevier Scopus duomenys
SKVC – Studijų kokybės vertinimo centras
SMTEP – Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programa
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema
UASnet – Kolegijų tinklas (angl. k. Universities of Applied Sciences network)
VBE – Valstybinis brandos egzaminas
VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija
VPB – Valstybinis patentų biuras
VSF – Valstybinis studijų fondas
VŠS – Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
WoS – Thomson Reuters Web of Science duomenų
bazė
„Horizontas 2020“ – didžiausia Europos Sąjungos
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, trukmė 2014–2020 m.
Europos inovacijų švieslentė (angl. European Innovation Scoreboard – EIS) yra Europos Komisijos
instrumentas, skirtas įvertinti ir palyginti ES šalių
narių inovacinę veiklą. EIS 2010 m. atnaujinta ir
sudaryta iš 25 rodiklių (anksčiau – iš 29), geriau
atspindinčių nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemas.
H indeksas – vertinamojoje srityje maksimalaus
publikacijų, kurių kiekviena turi ne mažiau kaip N
citavimų, skaičiaus N reikšmė (H=N).
MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra) – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo
veikla ir jos rezultatų panaudojimas.
MTEP darbuotojai – tyrėjai, technikai ir jiems prilyginti darbuotojai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti
meistrai, sekretoriatų ir kanceliarijų darbuotojai,
dalyvaujantys MTEP projektuose ar tiesiogiai su
jais susiję.
Normalizuotas citavimo rodiklis – rodiklis, parodantis kaip autorius, institucija ar kt. yra cituojamas
lyginant su pasauliu. Pasaulio vidurkio reikšmė - 1.
Normalizuota pagal publikacijos tipą, mokslo tematiką ir metus.
U – multirank – universitetų ir kolegijų reitingavimo
sistema
Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis
naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas
arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperi-

mentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
Sutartinis tyrėjų skaičius (visos dienos ekvivalentas
(angl. k. full-time equivalent), LSD – sąlyginis tyrėjų
skaičius) – skaičius, gaunamas perskaičiuojant asmenų, dirbančių mokslinį darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo
dieną, darbo laiką. Vienu visos darbo dienos ekviva-

lentu gali būti laikomas vienas asmuo per metus.
Publikacija, patenkanti tarp TOP 10 proc. labiausiai
cituojamų, – publikacija, patenkanti tarp 10 procentų daugiausiai cituojamų publikacijų, atsižvelgiant į mokslo tematiką, metus ir publikacijos tipą.
Tarptautinė publikacija – publikacija, kuri turi bent
dvi skirtingų šalių prieskyras (angl. k. affilation).

Mokslo ir studijų sritys

Studijų formos

Studijų finansavimas

B – biomedicinos
F – fizinių
H – humanitarinių
M – meno (tik studijų sritis)
S – socialinių
T – technologijos
Ž – žemės ūkio (tik mokslo sritis)

NL – nuolatinė
I – ištęstinė

VF – valstybės finansuojamos studijų vietos
VNF – valstybės nefinansuojamos studijų vietos
VDF – valstybės iš dalies finansuojamos studijų
vietos
ST – valstybės nefinansuojamos studijų vietos su
studijų stipendija
TF – tikslinis finansavimas

Švietimo programų lygmenys. Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija (ISCED 2011)
ISCED 0 – ikimokyklinis ugdymas
ISCED 1 – pradinis ugdymas
ISCED 2 – pagrindinis ugdymas
ISCED 3 – vidurinis ugdymas
ISCED 4 – profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą

ISCED 5 – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
nenustatytas švietimo programų lygmuo
ISCED 6 – bakalauro ir profesinio bakalauro studijos
ISCED 7 – magistrantūros studijos
ISCED 8 – doktorantūra

Aukštosios mokyklos

Universitetai

Kolegijos

Valstybiniai

Valstybinės

KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LKA – Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademija
LSU – Lietuvos sporto universitetas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
ŠU – Šiaulių universitetas
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas
VU – Vilniaus universitetas

AK – Alytaus kolegija
KK – Kauno kolegija
KMAIK – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
KTK – Kauno technikos kolegija
KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija
LAJM – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
MK – Marijampolės kolegija
PK – Panevėžio kolegija
ŠVK – Šiaulių valstybinė kolegija
UK – Utenos kolegija
VK – Vilniaus kolegija
VTDK – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
ŽK – Žemaitijos kolegija

Nevalstybiniai

Nevalstybinės

BU FV – Balstogės universiteto filialas
EHU – Europos humanitarinis universitetas
ISM – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
LCC – LCC tarptautinis universitetas
KSU – Kazimiero Simonavičiaus universitetas

AVM – V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
KOK – Kolpingo kolegija
LK – Šv. Ignaco Lojolos kolegija
SMK – Socialinių mokslų kolegija
ŠLK – Šiaurės Lietuvos kolegija
TTVAM – Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji
mokykla
VDK – Vilniaus dizaino kolegija
VKK – Vilniaus kooperacijos kolegija
LTVK – Lietuvos verslo kolegija
VVK – Vilniaus verslo kolegija

ĮVADAS

Šiame leidinyje siekėme apžvelgti Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklę
bei raidą 2017 m. Remiamės oficialiąja
statistika, registrų duomenimis, teisės
aktais, 2014–2017 m. MOSTA atliktais
teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis
ekspertų įžvalgomis.
Pirmąjį skyrių tradiciškai skyrėme Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės
apžvalgai. Pristatome 2016–2017 m. priimtus pagrindinius nacionalinio lygmens
sprendimus ir iniciatyvas, kurie turėjo įtakos mokslo, studijų ir inovacijų būklei bei
jos kaitai. Taip pat aptariame išryškėjusias
tendencijas bei pagrindinius iššūkius. Bazinius rodiklius pateikiame 6 teminiuose
infografikuose. Pirmajame jų Lietuva lyginama su kitomis ES šalimis, kituose pateikiami pagrindiniai statistiniai faktai apie
Lietuvos studijas, mokslą ir inovacijas.
Tendencijų analizė atskleidė aktualius
iššūkius. Mokslinių tyrimų srityje stebima
besitęsianti MTEP finansavimo priklausomybė nuo ES struktūrinės paramos.
Šalies akademinis personalas gauna nekonkurencingus atlyginimus, pastebimas
ir mažėjantis tyrėjų skaičius. Išlieka mažas
dėstytojų ir studentų tarptautinis (ypač
atvykstamasis) judumas. Menkai vystomas mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
Mažėja ir stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičius, tai sudaro sąlygas priimti
silpnesnius studentus bei kelia kitus, su
mokslo ir studijų institucijų tinklo efektyvumu susijusius, klausimus. Matome
aukštojo mokslo prieinamumo skirtumų,
kuriuos lemia vidurinio ugdymo kokybės
netolygumai regionuose bei vis didėjantis
atotrūkis tarp reikalavimų, stojantiesiems
į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.
Menkai išvystyta neformaliuoju būdu

įgytų kompetencijų pripažinimo sistema.
Pastebėta ir teigiamų pokyčių. Lietuvos
mokslininkų publikacijų tarptautiškumas
ir matomumas auga. Taip pat kyla ir Lietuvos pozicija Pasaulio konkurencingumo reitinge. Daugiau mažų, vidutinių bei
valstybinių įmonių įsitraukia į tarptautinius programos „Horizontas 2020“ projektus. Atsiranda nedidelių tiesioginių
užsienio investicijų į pažangiųjų technologijų sektorių.
Antrasis skyrius skirtas Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų sistemos stiprybių
apžvalgai. Kiekviename poskyryje pagal
pasirinktus rodiklius ieškojome augančio ir esančio potencialo studijų krypčių
grupėse, mokslo srityse bei ūkio subsektoriuose tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu.
2.1. poskyryje išskyrėme perspektyvias studijų krypčių grupes, kurios turi
potencialo ateityje tapti nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu pripažintomis stipriomis studijomis. Biomedicinos studijų
srities krypčių grupės (sveikatos mokslų,
veterinarijos, gyvybės mokslų) identifikuotos kaip turinčios aukštą potencialą
tiek universitetinėse, tiek koleginėse
studijose. Kitų krypčių grupių potencialas pagal skirtingus kriterijus vertintinas
gana prieštaringai. Pavyzdžiui, studijos,
žadančios galimybę mokytis drauge su
geriausiai pasirengusiais abiturientais,
nebūtinai yra tos, kurios ligi šiol absolventams laidavo geriausias darbo rinkos
galimybes. Didelė sėkmės darbo rinkoje
tikimybė dažnai gali būti siejama su aukštesne rizika studijų nebaigti.
2.2. poskyryje pateikėme aukšto lygio
tyrėjų grupių apžvalgą. Pagal pasirinktus
analizės kriterijus atrinkome 168 asmenis. Fizinių mokslų srityje dirbo 37 proc.
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visų aukšto lygio tyrėjų. Publikacijų bendraautorių tinklų analizė leido identifikuoti mokslo darbus bei kartu rengiančių
mokslininkų grupes. Visų mokslo sričių
bendra tendencija – aukščiausio lygio tyrėjai retai publikuojasi kartu. Dažniausiai
drauge publikuojasi technologijos mokslo srities atstovai – iš viso 4 bendraautorių grupės, kuriose yra 2 ar daugiau aukšto lygio tyrėjų.
2.3. poskyryje identifikavome augančius Lietuvos ekonomikos subsektorius
bei stipriausius Sumanios specializacijos
prioritetus. 2010–2014 m. didžiausią
augimą pastebėjome statybų sektoriuje
bei konkurenciniais Baltijos jūros šalių regiono pranašumais besinaudojančiuose
subsektoriuose: medžio ruošoje, gamyboje ir t.t. Plėtra taip pat išsiskyrė sveikatos ir kūrybiniai subsektoriai. Stipriausiais Sumanios specializacijos prioritetais
identifikavome Fotoninių ir lazerinių
technologijų bei Molekulinių technolo-

gijų medicinai ir biofarmacijai prioritetus. Šiedu prioritetai pasižymi stipriu
mokslinių ir ekonominių savybių deriniu.
Juose deklaruotos gausios verslo MTEP
išlaidos, pastebėtas didelis tarptautinis
mokslinis potencialas, aktyviai vyksta patentavimas, o susijusios organizacijos yra
aktyviai įsitraukusios į „Horizontas 2020”
projektus bei sėkmingai teikė paraiškas
nacionalinės Intelekto priemonės finansavimui. Kiti Sumanios specializacijos
strategijos prioritetai nepasižymi tokiomis visapusiškomis stiprybėmis.
Tikimės, kad šiame leidinyje pateikta
informacija apie 2017 m. mokslo, studijų
ir inovacijų būklę Lietuvoje bus informatyvi ir naudinga studijų, mokslo ir inovacijų politikos sprendimų priėmėjams,
politiką įgyvendinančioms institucijoms,
akademinei bendruomenei ir visiems,
besidomintiems studijų, mokslo ir inovacijų tema.
Rengėjai

1

FAKTAI IR TENDENCIJOS

MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖ: FAKTAI IR TENDENCIJOS

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Lietuvos mokslo ir studijų būklę
2017 m. Pirmiausia (1.1. poskyryje) apžvelgiamos šiandienos aktualijos: 2016–
2017 m. priimti svarbiausi nacionalinio
lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėję įtakos mokslo, studijų ir inovacijų
būklei bei jos kaitai. Vėliau (1.2. poskyryje) aptariamos pagrindinės tendencijos aktualiausius iššūkius atspindinčiose

tematinėse srityse. Aptariamos tik tos
tendencijos, kurias galima pagrįsti ir
analizuoti remiantis turima statistika,
MOSTA atliktais tyrimais bei oficialiai pateiktomis ekspertų įžvalgomis. Galiausiai
(1.3. poskyryje) esama mokslo, studijų
ir inovacijų būklė atspindima pateikiant
pagrindinius rodiklius šešiuose teminiuose infografikuose.

1.1. Sprendimai ir iniciatyvos: kas įvyko per vienerius
metus?
2016 m. gegužės 29 d. buvo priimtas MSĮ pakeitimo įstatymas1. Daugelis jo nuostatų įsigaliojo 2017 m. sausio 1
d. Svarbiausi su įstatymo pakeitimu susiję pokyčiai:
Švietimo ir mokslo ministrui suteikta teisė kelti akademinius reikalavimus
norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose. Vadovaujantis naująja redakcija, į
aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų vietas gali pretenduoti
tik asmenys, kurių mokymosi rezultatai
yra ne žemesni, negu švietimo ir mokslo
ministro patvirtinti minimalūs rodikliai.
Šie rodikliai turi būti nustatomi ir skelbiami ne vėliau nei prieš 2 metus.
Ministrui suteikta teisė nustatyti minimalų konkursinį balą pretenduojantiems
į valstybės finansuojamas studijų vietas
ir studijų stipendijas. Ja pasinaudojant,
2017 m. sausio 23 d. ŠMM ministro įsakymu nustatyta, jog jau šiais metais finansavimą studijoms kolegijose galės
gauti tik asmenys, surinkę bent 1,6 balo,

universitetuose – 3 balus.2 Sausio 27 d.
vykusiame posėdyje LURK pritarė siūlymui šiuos minimalaus balo kriterijus jau
2017 m. taikyti ir stojantiems į valstybės
nefinansuojamas vietas3.
Numatyta galimybė detaliau paskirstyti VF vietas. ŠMM ministro įsakymu
šios vietos galės būti paskirstomos ne tik
pagal studijų sritis ir krypčių grupes, bet,
esant poreikiui, ir pagal kryptis, o menų
studijose – pagal programas. Nuostata,
numatanti tikslinį valstybės finansavimą,
panaikinta, tačiau pagal MSĮ 83 str. 6 p.,
ministerijos turi teisę apmokėti asmenų,
studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą arba
jos dalį iš joms patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta
tvarka.
ŠMM ministrui suteikta teisė nustatyti minimalų studijų programos studijų
vietų skaičių valstybinėse aukštosiose
mokyklose. Šie reikalavimai galės būti
nustatomi pagal studijų pakopas, kryptis

1
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2534, 2016 m. birželio 29 d., https://www.e-tar.lt/
portal/lt/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c
2
Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymas Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais nustatymo, https://www.e-tar.
lt/portal/lt/legalAct/76ae3880e20211e68503b67e3b82e8bd
3
„LURK posėdis VDU 2017 01 27“, Lietuvos universitetų rektorių konfederacija, https://lurk.lt/lt/naujienos/lurk-posedis-vdu-2017-01-27.html
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ir (arba) krypčių grupes. Gegužės 9 d. įsakymu numatyta, kad nuo š. m. rugsėjo 1
d. valstybės finansavimas bus skiriamas
tik toms studijų programoms, kuriose
studijuos bent minimalus numatytas studentų skaičius: ne mažiau kaip 15 pirmakursių socialinių ir humanitarinių mokslų
programose, ne mažiau kaip 10 biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
studijose ir ne mažiau kaip 4 – menų4.
Įtvirtinta nuostata, leidžianti valstybei
sudaryti sutartis su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis. Vadovaujantis ja,
sutartyse, sudaromose laikotarpiui iki
trejų metų, būtų susitariama dėl aukštosios mokyklos strateginių veiklos prioritetų ir siekiamų rezultatų. Atsižvelgiant
į sutarčių vykdymą aukštosioms mokykloms būtų skiriamas papildomas finansavimas. Vis dėlto, 2016 m. gruodžio 20
d. įstatymu5 valstybės sutartis reglamentuojančio punkto įsigaliojimas atidėtas
iki 2019 m. rugsėjo.
Nutarta atsisakyti konkrečių programų akreditavimo ir vykdyti studijų krypčių akreditavimą. Pirmiausia numatoma
vertinti tas kryptis, kurioms priklauso
daugiausiai programų, kurių akreditavimo terminas baigiasi tais metais.6
Priimtos nuostatos, skirtos gerinti socialines studijų sąlygas. Pagal įsigalėjusias MSĮ pataisas kiekvienam studentui
bus leista kartą per studijų laikotarpį dėl
asmeninių priežasčių neprarandant studento statuso pasiimti ne ilgesnes nei
metų trukmės akademines atostogas. Iki
šiol vienose aukštosiose mokyklose akademinės atostogos buvo suteikiamos tik
dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros,

tuo tarpu kitose dėl platesnio priežasčių
rato. Iki dešimties procentų geriausių
savo lėšomis studijuojančių asmenų studijų įmokos bus kompensuojamos nebe
kas dvejus, o kas vienerius metus. Studijų
kaina bus kompensuojama ne tik pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, bet ir
antrosios pakopos studentams, baigusiems studijų metus geriausiais rezultatais.
Universitetams suteikta daugiau
laisvės formuojant studijų programas.
Leista siūlyti 3 metų trukmės bakalauro, 1 metų trukmės magistrantūros bei
doktorantūros studijas, įgyvendinamas
drauge su neuniversitetinėmis institucijomis ir įmonėmis, vykdančiomis aukšto
lygio MTEP veiklas.
Lituanistikos tyrimus vykdantiems
institutams suteiktas išskirtinis statusas.
LRV gali reorganizuoti lituanistikos institutus tik gavusi Seimo pritarimą.
Nevalstybinėms mokslo ir studijų institucijoms bus skiriamas bazinis finansavimas MTEP ir meno veiklai plėtoti.
Nevalstybinėms mokslo ir studijų institucijoms valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos skiriamos moksliniams
tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir
meno veiklai plėtoti Vyriausybės nustatyta tvarka.
Bazinis finansavimas ūkiui ir administravimui priklausys nuo MTEP veiklos rezultatų. Finansavimas bus skiriamas Vyriausybės nustatyta tvarka pagal mokslo
ir studijų institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatus bei finansines
galimybes.
Pagal dabartinę MSĮ redakciją, nuo

4
Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymas Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
5
Lietuvos respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-162, 2016 m. gruodžio 20 d. https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/c08f86d0cd9d11e6a2cac7383cbb90a3
6
Vertinimo planai, Studijų kokybės vertinimo centras, http://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/vsp/vsp-planai
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2017 m. sausio 1 d. lėšos ūkiui ir administravimui, susijusioms su studijomis, turi
būti įskaičiuojamos į studijų kainą.
Pasikeitė MOSTA teisinis statusas ir
vaidmuo. Nuo įsteigimo veikusi kaip biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas ŠMM,
nuo 2017 m. sausio 1 d. MOSTA tapo
viešąja įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises
ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Įstatymo pakeitimu įtvirtintas centro, kaip
ekspertinės institucijos, statusas bei jos
funkcijos teikti informaciją ir įrodymais
grįstas rekomendacijas dėl visuomenei
aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.
Įsigaliojo naujas studijų krypčių ir
krypčių grupių, pagal kurias vyksta
studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąranga. Naujajame klasifikatoriuje patvirtintas mažesnis studijų krypčių ir krypčių
grupių skaičius, atsisakyta krypčių šakų ir
studijų sričių.7 Patvirtinti nauji bendrieji
studijų vykdymo reikalavimai, kurie įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d.8
Pakeista geriausiųjų eilės sudarymo tvarka stojantiesiems į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas, įtraukti
papildomi kriterijai. 2016 m. siekiantiems gauti valstybės finansavimą pirmą
kartą taikytas reikalavimas būti išlaikius
matematikos VBE.9 Reikalavimas taikytas stojantiems į visas studijų sritis, išsky-

rus menus.
Nuo 2017 m. papildomą balą galės
gauti ne tik į kolegijas, tačiau ir į universitetus stojantys profesinių mokyklų abiturientai, mokyklą baigę su pagyrimu ir
siekiantys studijuoti tos pačios švietimo
srities programose. Pusė papildomo
balo bus skiriama asmenims, baigusiems
bazinius karinius mokymus arba atlikusiems privalomąją karo tarnybą.10 Nuo
2018 m. ketvirtadalį balo galės gauti ir
stojantieji, parengę pirmo arba antro
studijoms svarbiausio dalyko brandos
darbą, įvertintą 9 ar 10 balų. Ketvirtadalį
papildomo balo taip pat gaus asmenys,
ne trumpiau nei trejus metus dalyvavę
savanoriškoje veikloje.11
Patvirtinti Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS)
nuostatai12, sudarantys prielaidas
pradėti įgyvendinti nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną.13 Nuostatuose numatyta žmogiškųjų išteklių
stebėsenos rodikliams apskaičiuoti naudojamų duomenų sąrašas ir duomenų
teikimo tvarka. Planuojama, jog ŠVIS integruoti įvairiuose registruose (priklausančiuose Registrų centrui, LAMA BPO,
LDB) renkami duomenys įgalins analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo būklę, kaitą ir prognozuoti ateities
tendencijas.
Įsigaliojo MSĮ nuostata, apibrėžianti gerai besimokančio studento sampratą. Pagal ją gerai besimokančiu lai-

7
Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose
mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo, https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9
8
Švietimo ir mokslo ministro gruodžio 30 d. įsakymas Dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/
portal/lt/legalAct/739065a0ce9911e69e09f35d37acd719
9
Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39ae217040f011e58568ed613eb39a73
10
Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymas dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017
metais tvarkos aprašo patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51
11
Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. Įsakymas dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018
metais tvarkos aprašo patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031d41d06deb11e6a014b8463e530a88
12
LR Vyriausybės lapkričio 16 d. nutarimas Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/830ca2b0b25011e6aae49c0b9525cbbb
13
LR Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Dėl nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03a6cb40dbbe11e58a92afc65dd68e97
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komas studentas, neturintis akademinių
skolų, įvykdęs visus vertinamuoju laikotarpiu studijų programos keltus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Pasibaigus vertinamajam
laikotarpiui, jo metu gerai besimokę ir
valstybės finansavimą gavę studentai jį
išlaikys, o negavę dalyvaus rotacijoje dėl
valstybės finansavimo.14 2016 m. išplatintame pranešime teigiama, jog LURK
nutarė pirmaisiais sistemos veikimo
metais puikų pasiekimų lygmenį sieti su
9-10 balų įvertinimu, tipinį – 7-8, slenkstinį – 5-6.15
Patvirtinta XVII Vyriausybės programa, kurioje švietimas įvardytas
kaip svarbiausias prioritetas, valstybės gerovės ir nacionalinio saugumo
pagrindas. Tarp programoje numatytų
siekių: pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarkymas;
mokymosi pasiekimų vertinimo elementų papildymas baigiamuoju brandos darbu; valstybės finansuojamos visų studijų
pakopų studijos asmenims, priimtiems į
studijas valstybei svarbiose srityse, kur
galimas specialistų poreikio planavimas;
studijų kaštų kompensavimas geriausiuose užsienio universitetuose besimokantiems Lietuvos abiturientams,
mainais už įsipareigojimą tam tikrą laikotarpį dirbti Lietuvoje; stipresnis aukštojo
mokslo ir mokslinių tyrimų finansavimo
susiejimas su mokslo ir studijų rezultatais, galimybė absolventams tęsti studijas pagal trumpojo ciklo (šiuo metu neįteisintas 5 ISCED lygmens) programas.16

Trumpąsias studijas įteisinti numatoma
iki 2017 m. pabaigos.
Vyriausybės ambicija inovacijų srityje –
pasiekti, kad iki 2020 m. Lietuva Pasauliniame inovacijų indekse užimtų 28 vietą,
o pagal žinių ir technologijų rezultatus iš
60 pakiltų į 40 vietą. Šiam tikslui Vyriausybė numato skatinti inovacijų politiką
Lietuvos regionuose, kurti palankias sąlygas MTEPI komercinimui bei inovatyviam ir į tyrimus orientuotam verslui.17
Vyriausybės programos įgyvendinimo
plane numatomas bazinio MTEP finansavimo tobulinimas. Planuojama 60 proc.
lėšų skirstyti pagal palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo, o 40 proc. – pagal
formaliojo vertinimo rezultatus.
Įgyvendinti žingsniai siekiant Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. 2016 m. gruodžio 20 d. LR
Seimas priėmė nutarimą, kuriuo siūlyta
Vyriausybei arba jos įgaliotai kompetentingai institucijai (institucijoms) parengti siūlymus dėl valstybinių universitetų
tinklo optimizavimo ir juos pateikti Seimui.18 Vyriausybė, kvietusi iki vasario 20
d. suinteresuotas institucijas teikti savo
siūlymus, jų sulaukė 45.19
Kovo 6 d. Premjero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti
ir Vyriausybei pateikti pasiūlymus dėl
valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.20 Gegužės 10 d. šios grupės
pasiūlymų pagrindu parengtą universitetų tinklo optimizavimo planą patvirtino
Vyriausybė. Plane numatoma, jog Lietuvoje turėtų veikti du plačios aprėpties

14
Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 70 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymas, 2016 m. gegužės 19 d., https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4f6c30270411e6acf89da936cb7409
15
„Paaiškėjo, kaip vyks studentų rotacija“, BNS, http://sc.bns.lt/view/item/209798
16
LR Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/886c7282c12811e682539852a4b72dd4?jfwid=-wd7z84rhv
17
LR Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc
18
LRS 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimas Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa13d042c82111e682539852a4b72dd4
19
Siūlymai dėl atskirų miestų ar regionų tinklo optimizavimo, Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/web/lt/mokslo-ir-studiju-instituciju-tinklo-pertvarka/siulymai
20
Ministro pirmininko 2017 m. kovo 6 d. potvarkis Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo parengti sudarymo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/184bc520024411e78034be159a964f47
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universitetai. Sostinėje toks universitetas
būtų kuriamas į VU integruojant dalį MRU
ir ŠU, Kaune – sujungiant KTU, VDU, LSU,
ASU ir dalį MRU. Šiems plačios aprėpties
universitetams siūloma patikėti ir mokytojų rengimą. Klaipėdos universitetas
turėtų specializuotis su jūrų sektoriumi
susijusiose studijų ir mokslo kryptyse.
Plane taip pat numatytas VDA ir LMTA
sujungimas, kuriant Lietuvos menų akademiją.21
Vyriausybės programos priemonių plane numatyta, jog šiuo klausimu Seimo ir
Vyriausybės priimti sprendimai bus įgyvendinti iki 2019 m. II ketvirčio.22
Prieš pateikiant siūlymus dėl visos šalies aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, 2017 m. vasario 6 d., integracijos
sutartį pasirašė LEU ir VDU. Aukštosios
mokyklos yra išsakiusios planus, jog iki
2018 m. LEU taps VDU Edukologijos akademija.23 Kovo 29 d. nutarimo projektui,
kuriuo Seimas paremtų šių dviejų universitetų integraciją, pritarė Švietimo ir
mokslo komitetas.
Pateikti siūlymai dėl pedagogikos
studijų kokybės ir prestižo kėlimo.
Pasiūlyti du pedagogų rengimo sistemos modeliai. Pirmajame, parengtame
LEU ir VDU, numatoma, jog pagrindinė
pedagogų rengimo forma turėtų būtų
vientisosios penkerių metų trukmės (300
kreditų apimties) studijos.24 Antrajame,
parengtame VU, MRU ir VK, siūloma ly-

giagrečiųjų studijų būdu rengti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojus, socialinės ir specialiosios
pedagogikos specialistus. Tuo tarpu dalykinių sričių pedagogams rengti taikyti
nuosekliąsias ir gretutines profesinių pedagoginių studijų formas.25
2017 m. balandį patvirtintas VF vietų
paskirstymas, derantis su pastaruoju pasiūlymu. Valstybės lėšomis pirmosios pakopos studijose šiemet numatoma rengti tik ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogus, pagalbos
mokiniui specialistus. Mokytojus dalykininkus – chemijos, matematikos, fizikos,
gamtos mokslų dalyko ir kt. mokytojus
– planuojama rengti tik nuosekliuoju
būdu.26 VU paskelbė planus steigti Ugdymo mokslų institutą. Planuojama, jog jis
suvienys VU Filosofijos fakulteto Pedagogikos centro, Edukologijos katedros ir
Švietimo politikos centro vykdomas veiklas: gretutines ir profesines pedagogų
rengimo studijas, mokytojų kvalifikacijos
tobulinimą, edukologijos studijas, ugdymo mokslų krypties ir švietimo politikos
mokslinius tyrimus bei jų sklaidą.27
Patvirtinta pedagoginių profesijų
prestižo kėlimo programa. Pagrindiniai
jos uždaviniai: pertvarkyti pedagoginių
darbuotojų rengimą ir vertinimą, pagerinti pedagoginių darbuotojų materialinę gerovę, pritraukti motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas.28

21
LR Seimo nutarimo projektas Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAP/1b28aa50355d11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=25bda376-8441-45e2-8594-b4bbfea0a773
22
LR Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc
23
„VDU ir LEU pasirašė integracijos sutartį: kuriama VDU Edukologijos akademija“, Lietuvos edukologijos universitetas http://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/p20/pasirasyta-sutartis.html
24
„Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projektas ir jo pagrindimas“, Lietuvos edukologijos universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas,
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/PEDAGOG%C5%B2%20RENGIMO%20KONCEPCIJA-LEU-VDU.pdf
25
„Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelis“, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija,
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Pedagog%C5%B3%20rengimo%20modelis_VU_MRU%20ir%20VK.pdf
26
Švietimo ir mokslo ministerija, „Valstybės finansavimas studijoms išlieka stabilus“, https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/valstybes-finansavimas-studijoms-islieka-stabilus
27
Vilniaus universitetas, „VU pasiruošęs perkrauti pedagogų rengimą – steigiamas ugdymo mokslų institutas“, http://naujienos.vu.lt/vu-pasiruoses-perkrauti-pedagogu-rengima-steigiamas-ugdymo-mokslu-institutas/
28
Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymas Dėl pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/441cf460b0bb11e6b844f0f29024f5ac
29
LR Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Dėl Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių patvirtinimo, https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAP/537713407b3311e6a0f68fd135e6f40c
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Patvirtintos Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos gairės.29 Jose numatytos penkios strateginės kryptys valstybės
pažangai inovacijų srityje užtikrinti: 1)
mokslinių tyrimų sistemos pertvarka, 2)
inovacijų kūrimą ir diegimą skatinančių
finansų ir politikos priemonių įvairovės
vystymas, 3) inovatyvių ir kūrybingų mokytojų rengimas, 4) mokymosi visą gyvenimą plėtra, 5) skirtingų švietimo sektorių subalansavimas, 6) mokslo pažangos
ir inovacijų kūrimo bei diegimo kaip horizontalaus, prioritetinio šalies strategijos
įgyvendinimo instrumento įtvirtinimas, 7)
įrodymais grįstos mokslo ir inovacijų politikos formulavimas ir įgyvendinimas.
Imtasi priemonių sukurti palankesnes sąlygas Lietuvoje pradėti ir vystyti
inovatyvų verslą.
Gegužės mėnesį UAB „Lietuvos energija“ paskelbė apie „Lietuvos energijos inovacijų fondo I“ steigimą ir planus investicijoms kasmet skirti po milijoną eurų.
Pirmajai, inkubacinei, stadijai bus atrinkta
50-60 idėjų, kurių autoriams bus suteikiamos patalpos veiklai, ekspertų konsultacijos. Į vėliausiai – investicijų stadijai – atrinktus projektus galės būti investuojama
iki 500 tūkstančių eurų.30 Finansuojamos
sritys: išmanieji tinklai, atsinaujinantys
energijos ištekliai, smulkioji generacija,
išmanūs namai, didieji duomenys ir jų
analitika, e-paslaugos klientų aptarnavimui ir kt.
Liepos mėnesį Vilniuje atsidarė „Rise
Vilnius“ finansinių technologijų startuolių darbo erdvė. „Rise Vilnius“ nariams
suteikiama galimybė naudotis finansinių
technologijų ekosistemų žiniomis, pro-

gramomis ir darbo vietomis Londone,
Mančesteryje, Niujorke, Keiptaune, Tel
Avive ir Mumbajuje.
Rugsėjį Nacionaliniame inovacijų ir
verslo centre atidaryta ketvirtoji pasaulyje dizaino biblioteka. Jos tikslas supažindinti su dizainu kaip su mokslo šaka,
skatinti mokslo, meno ir verslo bendradarbiavimą dizaino srityje.31
Rugsėjį „Saulėtekio slėnyje“ buvo atidarytas biotechnologijų verslo inkubatorius.32 Jame galės įsikurti mažosios ir
vidutinės įmonės, dirbančios gyvybės
mokslų ir susijusiose srityse. Jų paslaugoms inkubatoriuje veiks bendro naudojimo patalpos ir 22 laboratorijos su
specialiai pritaikyta įranga bei greta dirbančiais mokslininkais, su kuriais verslininkai galės bendradarbiauti kurdami ir
įgyvendindami savo sumanymus.
2016 m. lapkritį atsidarė Vilnius Tech
Park, kuris yra skirtas jaunoms technologijų kompanijoms. Naujasis technologijų
parkas suteikia galimybes inovatyvių,
technologijomis grįstų startuolių steigimui ir augimui. Tikimasi, kad technologijų parko tarptautiškumas ir plati aktualių
paslaugų pasiūla papildomai skatins įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias idėjas.
Palengvintos vizų gavimo sąlygos užsieniečiams, ketinantiems užsiimti naujų
technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu. Nuo 2017 m. įsigaliojus Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo pataisoms
ir Ūkio ministrui pasirašius įsakymą33, iš
minėta veikla ketinančių užsiimti užsieniečių nebebus reikalaujama nustatyto
kapitalo dydžio. Ar užsieniečio veikla

„Lietuvos energija“ inicijuoja pirmąjį Baltijos šalyse energetikos inovacijų fondą, Lietuvos energija, http://www.le.lt/index.php/naujienos/
pranesimai-spaudai/lietuvos-energija-inicijuoja-pirmaji-baltijos-salyse-energetikos-inovaciju-fonda/2327
„Kaune atidaroma ketvirtoji pasaulyje dizaino biblioteka „Design Library““, LR Ūkio ministerija, https://ukmin.lrv.lt/lt/naujienos/kaune-atidaroma-ketvirtoji-pasaulyje-dizaino-biblioteka-design-library
32
„Saulėtekio slėnį“ papildė Biotechnologijų verslo inkubatorius, Vilniaus universitetas, http://naujienos.vu.lt/sauletekio-sleni-papilde-biotechnologiju-verslo-inkubatorius/
33
LR Ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymas Dėl vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų
technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą
kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77699720e3a011e68503b67e3b82e8bd
30
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laiduoja jam teisę gauti „startuolio vizą“,
spręs VšĮ Versli Lietuva.
2016 m. IV ketvirtį pradėta Lietuvos
Sumanios specializacijos strategijos
įgyvendinimo stebėsena. Stebėseną
vykdo MOSTA kartu su Ūkio ministerija.
Jos rezultatai leis įvertinti sėkmingiausias Sumanios specializacijos kryptis bei
prioritetus. Šios įžvalgos, savo ruožtu, leis
teikti įrodymais grįstus pasiūlymus dėl
strategijos tobulinimo.
2016 m. spalio mėnesį Lietuva gavo
kvietimą pradėti stojimo į CERN (Europos branduolinių tyrimų organizaciją)
procedūras. Organizacijos tarybos išvadoje teigiamai įvertinta Lietuvos pažanga mokslo ir inovacijų srityje, pateiktas
stojimo sutarties projektas. Šiuo metu
CERN ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas vyksta medžiagotyros, teorinės
ir eksperimentinės dalelių fizikos ir informacinių technologijų srityse.

Lietuvos mokslininkams pirmą kartą skirtos „Warren Alpert“ premija ir
prestižinė Europos mokslo tarybos
(EMT) dotacija. „Warren Alpert“ premija atiteko VU profesoriui V. Šikšniui
už reikšmingą indėlį į bakterijų CRISPR
antivirusinės apsaugos sistemos pažinimą.34 Profesoriui taip pat įteikta „Novo
Nordisk” fondo „Novozymes” premija.
EMT premija patyrusiems mokslininkams (angl. European Research Council
Advanced Grant) skirta VU profesoriui S.
Klimašauskui, kurio tyrimai jungia chemiją, biologiją ir epigenetiką.35
Atnaujinti doktorantūros nuostatai. Pagrindiniai pakeitimai: numatyta
galimybė disertaciją gintis straipsnių rinkinio pagrindu; nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai doktorantūros
komiteto nariams; disertacijos rengimui
anglų kalba nebereikalingas doktorantūros komiteto pritarimas.36

1.2. Tendencijos ir iššūkiai
Mokslo ir studijų finansavimas
Lietuvos išlaidų aukštojo mokslo institucijoms dalis nuo BVP viršija EBPO šalių
vidurkį. Eurostat duomenimis, 2013 m.
Lietuvos išlaidos aukštojo mokslo institucijoms (privačios ir viešosios), sudarė
1,7 proc. BVP ir viršijo EBPO šalių vidurkį – 1,6 proc. BVP, tačiau metinės išlaidos, tenkančios studentui, sudarė tik 55
proc. EBPO vidurkio.37 Lietuva išsiskiria iš
kitų EBPO šalių tuo, kad einamųjų išlaidų dalis yra viena iš mažiausių – 78 proc.

(EBPO vidurkis – 89 proc.), o kapitalo išlaidų38 dalis yra viena iš didžiausių – 22
proc. (20 proc. ir daugiau skiriama tik
Indonezijoje – 20 proc. ir Liuksemburge
– 26 proc.).39
Eurostat duomenimis, bendrosios valdžios išlaidos aukštojo mokslo studijoms
2015 m., palyginti su 2010 m., išaugo
36 procentais. Šios išlaidos 2010 m. siekė 331 mln. eurų arba 1,18 proc. BVP, o
2015 m. – 450 mln. eurų arba 1,21 proc.
BVP. Tačiau perskaičiavus vienam gyven-

34
Vilniaus universiteto profesoriui V. Šikšniui įteikta elitinė „Warren Alpert” premija, VU, http://naujienos.vu.lt/vilniaus-universiteto-profesoriui-v-siksniui-iteikta-elitine-warren-alpert-premija/
35
VU profesorius – pirmasis Lietuvos mokslininkas, gavęs prestižinę Europos mokslo tarybos dotaciją, VU, http://naujienos.vu.lt/vu-profesorius-pirmasis-lietuvos-mokslininkas-gaves-prestizine-europos-mokslo-tarybos-dotacija/
36
LR Švietimo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3abcb2a0049611e79ba1ee3112ade9bc
37
OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p. 205, p. 192. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
38
Kapitalo išlaidos suprantamos kaip išlaidos turtui, kurio trukmė ilgesnė nei vieneri metai, įskaitant statybą, renovaciją ar pastatų kapitalinį
remontą ir naują ar atnaujintą įrangą; žr. OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p.258. http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2016-en
39
OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p.256. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
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tojui, šios išlaidos išlieka 27 proc. mažesnės nei ES vidurkis.
Valstybės biudžeto asignavimai MTEP
veiklai per metus (2014–2015 m.) sumažėjo 3 procentais, nuo 126 mln. eurų iki
122 mln. eurų (1 pav.). Iš kitos pusės, visos aukštojo mokslo ir valdžios sektorių
MTEP išlaidos per metus (2014–2015
m.) padidėjo nuo 261 mln. eurų iki 283
mln. eurų (8,6 proc.). Atskirose mokslo
srityse šie pokyčiai buvo skirtingi: mažėjo socialinių (10 proc.) ir humanitarinių (8
proc.) mokslų išlaidos, o didėjo biomedicinos (25 proc.), technologijos (17 proc.),
žemės ūkio (6 proc.), ir fizinių (4 proc.)
mokslų išlaidos.
Didelė Lietuvos aukštojo mokslo ir
MTEP finansavimo priklausomybė nuo
ES struktūrinės paramos. EUA teigimu40,
universitetų finansavime ES struktūrinių
fondų dalis išaugo nuo 3 proc. 2009 m. iki
42 proc. 2015 m. (nuo viso viešojo finansavimo) ir tai galėtų būti vienas iliustratyviausių pavyzdžių, kaip ES struktūrinių
fondų finansinė parama naudojama kompensuoti universitetų nacionalinio finansavimo mažėjimą.
Statistika rodo, kad užsienio lėšos –
vienas svarbiausių Lietuvos MTEP finansavimo šaltinių, tačiau didžiausią šių lėšų
dalį sudaro per biudžetą paskirstoma
ES parama (2 pav.), kuri po kelerių metų
baigsis arba labai sumažės. Nemažai ES
struktūrinės paramos lėšų buvo investuota į mokslo infrastruktūrą.
Išlaidų MTEP augimo tempas nėra pakankamas norint pasiekti užsibrėžtą 2020
m. tikslą. Lietuva įsipareigoja iki 2020

metų padidinti investicijas į MTEP iki 1,9
procento BVP41. Siekiama, kad 2020 m.
MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios
sektoriuje būtų 1 proc. BVP, o verslo sektoriuje – 0,9 proc. BVP. Nagrinėjant dabartinius tempus pastebima, kad MTEP
išlaidos 2015 m., palyginti su 2014 m., padidėjo 3 proc. ir pasiekė 1,04 proc. BVP (iš
jų 0,76 proc. aukštojo mokslo ir valdžios
sektoriuje, 0,28 proc. verslo sektoriuje42),
tačiau tokie tempai nėra pakankami, kad
2020 m. būtų pasiekta norima bendrųjų MTEP išlaidų, kaip BVP dalies lygis, (3
pav.).
Papildomų finansinių investicijų poreikis, įvedus I pakopos nemokamas studijas, priklausys nuo reikalavimų stojantiesiems. Jei pagal dabartinės Vyriausybės
ketinimus būtų įvestos nemokamos studijos ir drauge įvesti pakankamai griežti
akademinio pasirengimo kriterijai stojantiesiems, tai, MOSTA skaičiavimais, didelių papildomų finansinių investicijų nereikėtų. Lėšų paskirstymą tarp skirtingų
finansavimo krypčių grupių išlaikant tokį
patį, koks buvo 2016 m.43, ir įvedus priėmimo kriterijų pagal valstybinių brandos
egzaminų (VBE) išlaikymo lygmenis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas), papildomo finansavimo prireiktų tik tokiu
atveju, jei būtų nustatytos gana žemos
kartelės. 15 proc. papildomo finansavimo
prireiktų, jei įstotų ir tie pretendentai, kurie būtų išlaikę tris valstybinius brandos
egzaminus, iš kurių bent du – pagrindiniu
lygiu; 41 proc. papildomo finansavimo
prireiktų, jei įstotų ir tie pretendentai,
kurie būtų išlaikę tris valstybinius bran-

EUA (2016), Public Funding Observatory, p. 20. http://www.eua.be/Libraries/governance-autonomy-funding/public-funding-observatory-2016.
pdf?sfvrsn=4
41
LRV 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1494 nutarimas „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46EADE1714F5
42
Atkreiptina, kad 2015 m. verslo sektoriuje MTEP išlaidos netgi sumažėjo 11 proc., nes pačios verslo įmonės mažiau skyrė lėšų MTEP veiklai.
43
Galimų išlaidų modeliavimas paremtas 2016 m. stojančiųjų į I pakopos ir vientisąsias studijas srautų duomenimis. Tikėtina, kad įvedus nemokamas studijas, stojančiųjų srautai išaugtų, o tai savo ruožtu lemtų šiek tiek didesnį finansavimo poreikį. Vis dėlto šiuo metu tikslius skaičius
prognozuoti yra sunku.
40
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dos egzaminus, iš kurių bent vienas – pagrindiniu lygiu; 50 proc. – jei įstotų visi
pretendentai, kurie būtų išlaikę bent tris

valstybinius brandos egzaminus (1 lentelė).

1 pav. Valstybės biudžeto išlaidos MTEP veiklai (mln. Eur)

Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA

2 pav. MTEP išlaidų aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose kaita pagal lėšų šaltinius

Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA
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3 pav. Bendrųjų MTEP išlaidų kaip BVP dalies kaita

Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA

1 lentelė. Lėšų, reikalingų I pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamoms
vietoms, modeliavimas
Dalyvavusiųjų,
kurie būtų atitikę
kriterijų, skaičius

Reikalingas valstybės
finansavimas (pagal
vidutinę krepšelio
kainą)

Biudžeto pokytis
(lyginant su 2016
m.)

Bent vienas egzaminas išlaikytas
aukštesniu ir iš viso trys pagrindiniu
lygmeniu

6765

3 829 000

-52%

Bent vienas egzaminas išlaikytas
aukštesniu lygmeniu ir iš viso trys
išlaikyti

7836

4 435 000

-45%

Bent vienas egzaminas išlaikytas
aukštesniu ir iš viso du pagrindiniu l.

7674

4 343 000

-46%

Bent vienas egzaminas išlaikytas
aukštesniu lygmeniu

8202

4 642 000

-42%

Trys egzaminai išlaikyti pagrindiniu l.

12058

6 825 000

-15%

Bent du egzaminai išlaikyti pagrindiniu lygmeniu, trys išlaikyti

16280

Bent vienas egzaminas išlaikytas
pagrindiniu l., iš viso trys išlaikyti

19993

11 316 000

41%

Bent trys egzaminai išlaikyti

21243

12 024 000

50%

9 215 000

15%

Duomenų šaltinis: LAMA BPO, ŠVIS
Skaičiavimai: MOSTA

Mokslo ir studijų institucijų tinklo
efektyvumas
Toliau sparčiai mažėja stojančiųjų skaičius. Lyginant su 2010 m., 2016 m. abiturientų skaičius sumažėjo 34 procentais, o
abiturientų, tais pačiais metais įstojusių
į Lietuvos aukštąsias mokyklas, dalis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Taigi,
dėl demografijos ir dėl įstojusiųjų dalies
mažėjimo, į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 m. įstojo 38 proc. mažiau abiturientų nei 2010 m. (4 pav.).
Bendras 2016 m. įstojusiųjų skaičius,
palyginti su 2015 m., krito 9 proc., o nuo
2012 m. – penktadaliu (21 procentu). Labiausiai per penkmetį sumažėjo įstojusių
į VNF studijų vietas universitetuose (32
proc.). Numatoma, kad 2020 m. į aukštąjį išsilavinimą pretenduos tik apie 16,8
tūkst. abiturientų, t. y. net 55 procentais
mažiau nei 2011 m.
Stebint priimtųjų į atskiras studijų sritis pokytį, galima pastebėti, kad 2016 m.,
lyginant tiek su 2015 m., tiek žvelgiant į
penkmečio pokytį, daugiau studentų priimta tik į fizinių mokslų I pakopos ir vientisąsias studijas. Kitose srityse įstojusiųjų skaičius krenta, labiausiai – socialinių
mokslų srityje (5 pav.).
Daugėja mažai studentų surenkančių
studijų programų. Stojančiųjų skaičiui
mažėjant, programų pasiūla išlieka stabili (6 pav.). 2016 m. universitetuose į kas

trečią, o kolegijose į kas ketvirtą vientisųjų ir I pakopos studijų programą priimta iki 10 studentų. Tokių programų dalis
universitetuose kasmet vis didėja, kolegijose didėjo pastaruosius dvejus metus
(7 pav.). Žvelgiant pagal studijų sritis,
tokių programų daugėja socialinių, biomedicinos ir fizinių mokslų srityse. 2016
m. beveik į dešimtadalį vientisųjų studijų
ir I pakopos studijų programų, nesulaukus stojančiųjų, priėmimas nutrauktas
(8 pav.). Daugiausiai studijų programų
nutraukta socialinių mokslų srityje (9
pav.).
Didėja išlaidų dalis, tenkanti ūkiui ir
administravimui. Universitetuose nuo
2012 m. iki 2016 m. studentų skaičius
sumažėjo 25 proc., kartu sumažėjo ir išlaidos studijoms (6,3 proc.). Tačiau ŠMM
aukštosioms mokykloms paskirstomos
biudžeto lėšos ūkiui ir administravimui
tuo pačiu laikotarpiu išaugo 38 proc. Didėjo skiriamų biudžeto lėšų dalis ūkiui ir
administravimui: ši dalis 2012 m. siekė
12 proc., o 2016 m. – 16 proc. Vyrauja
tendencija, kad studentų skaičiumi mažesniems universitetams yra skiriama
didesnė išlaidų dalis ūkiui ir administravimui: ŠU – 32 proc., ASU – 30 proc., LEU
– 27 proc., VDA – 23 proc., LMTA ir LSU
po 22 proc., o VU, VGTU ir KTU ūkiui ir
administravimui atitinkamai skiriama 12,
14 ir 16 procentų.

2 lentelė. Valstybės biudžeto lėšų paskirstymas valstybiniams universitetams (tūkst. Eur)
Metai

Stipendijoms

Studijų išlaidoms

MTEP

Ūkiui ir administravimui

2012

16610

103284

25305

19293

2013

14863

102627

25225

19375

2014

13109

100747

24854

24724

2015

12580

97832

27979

26424

2016

14458

96763

32371

26601
Duomenų šaltinis: ŠMM
Skaičiavimai: MOSTA
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4 pav. Bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavę abiturientai ir jų
pasiskirstymas pagal įstojimo į AM institucijos tipą

Duomenų šaltinis: ŠVIS
Skaičiavimai: MOSTA

5 pav. Įstojusiųjų į I pakopos ir vientisąsias studijas skaičiaus kaita 2012–2016 m.

6 pav. I pakopos ir vientisųjų studijų programų pasiūla ir paklausa 2012–2016 m. pagal
studijų sritis bendrojo priėmimo metu

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

7 pav. I pakopos ir vientisųjų studijų programų, kuriose studijų sutartis pasirašė 1–10
studentų, dalies kaita 2012–2016 m.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

8 pav. I pakopos ir vientisųjų studijų programų dalis nuo visų priėmime dalyvavusių
programų, į kurias nutrauktas priėmimas
Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA
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9 pav. I pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias nutrauktas priėmimas, skaičius
pagal studijų sritis, 2016 m.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

Studijų kokybė ir jos užtikrinimas
Vis dar nėra iki galo pereita prie į studentą orientuotų studijų. Apklausos
rodo, kad pereinant prie naujos, ECTS
grįstos, studijų kreditų sistemos, kai kuriose aukštosiose mokyklose kreditai
buvo matematiškai perskaičiuoti, neatsižvelgiant į programos turinį, sąsajas
su studijų rezultatais, neperskaičiuojant
studento darbo krūvio44. Dėstytojai ir
studentai skirtingai vertina darbo krūvį: 36 proc. studentų teigia, jog studijų
apraše nurodytas darbo krūvis niekada
arba dažniausiai neatitinka realaus darbo krūvio, tuo tarpu taip manančių dėstytojų yra tik apie 15 proc.; studentai kur
kas rečiau nei dėstytojai nurodo, kad su
jais konsultuojamasi dėl darbo krūvio.45
Rekomenduojama instituciniame lygmenyje apsibrėžti vieningą ECTS sampratą,
orientuojantis į studijų rezultatų ir jiems
pasiekti skiriamo laiko bei mokymo(-osi)
ir (arba) vertinimo metodų dermę, užtikrinti akademinio personalo didaktines

kompetencijas, įveiklinti vidines kokybės
užtikrinimo sistemas ir studentų grįžtamąjį ryšį, ir kt.46
Universitetinių bakalauro studijų programų turinys yra pernelyg susiaurėjęs.
AMT ekspertų nuomone, universitetinių
bakalauro studijų programų turinys yra
susiaurėjęs, nors šios turėtų „pasižymėti platumu, fundamentalumu, jų studijų
kryptyje neturėtų būti daug, bakalauro
studijų metu sukauptos žinios ir gebėjimai turėtų sudaryti galimybę bakalaurui
toliau sėkmingai studijuoti <…>.”47
Koleginėse studijose pastebimas
praktinio mokymo elementų trūkumas.
Išorinio vertinimo metu pastebėta, kad
kolegijose išlieka aktuali problema, jog
„studijų programose nėra išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp praktinių ir teorinių mokymo elementų“48, tačiau dabar
problemos dažniau susijusios nebe su
praktinio mokymo reglamentavimu, o su
jo įgyvendinimu.

44
ŠMPF (2016), Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės, p.9. http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Bolonijos_e-ledinys_210x297_fin.pdf
45
Ten pat, p. 11
46
Ten pat, p. 11
47
Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 3. https://www.smm.lt/uploads/
documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
48
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 17. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.
PDF

Ne visos aukštosios mokyklos vadovaujasi Europos aukštojo mokslo erdvės
studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis
ir gairėmis. Studijų, mokslo ir kitos veiklos kokybė yra mokslo ir studijų institucijų atsakomybė. Mokslo ir studijų įstatyme49 įtvirtinta nuostata, kad aukštųjų
mokyklų studijų kokybės užtikrinimas
turi būti grindžiamas Europos aukštojo
mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis. Vis dėlto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo
metu 2011–2015 m. pastebėta, kad dažniausiai ESG derinamos su ISO standartais (ESG vadovaujasi 62 proc. universitetų ir 41 proc. kolegijų), kurių taikymas
aukštosiose mokyklose sulaukia daug
kritikos, todėl „aukštosioms mokykloms
būtina ieškoti būdų, kaip efektyviau veikloje įdiegti ESG <...>.“50
Tik nedidelė studijų programų dalis
įvertinta aukščiausiais balais. SKVC skaičiavimais, tik apie 6 proc. 2010–2015m.
įvertintų vykdomų studijų programų
gavo aukščiausią įvertinimą (t. y. surinko
22–24 balus)51, o aukščiausią įmanomą
įvertinimą (24 balus) gavo tik 5 studijų
programos.52 Didžiausia aukščiausią įvertinimą gavusių studijų programų dalis yra
biomedicinos mokslų srityje (8,59 proc.),
o mažiausia – humanitarinių mokslų srityje (2,75 proc.).53 2016 m., kaip ir ankstesniais metais, maksimaliam laikotarpiui

(6 m.) akredituojama tik vos kiek daugiau
nei pusė studijų programų.54
Pakartotinį programų akreditavimą
3 m. lemia neištaisyti ankstesnio vertinimo trūkumai. Remiantis SKVC skaičiavimais55, 2010–2014 m. pakartotinai
trejiems metams akredituotos studijų
programos sudarė apie 14 proc. visų
trejiems studijų metams akredituotų
studijų programų. Pakartotinį vertinimo
srities įvertinimą dviem balais dažniausiai lėmė tai, kad nebuvo ištaisyti ankstesnio vertinimo metu rasti trūkumai.56
Dažniausiai pakartotinai dviem balais
įvertinta programos sandara, rečiausiai –
personalas.57
Mažėjant konkurencijai dėl valstybės
finansuojamų studijų vietų susidaro sąlygos į jas priimti silpnesnius studentus.
Nuo 2014 m. dalyvaujančiųjų bendrajame priėmime skaičius sumažėjo 18 proc.,
valstybės finansuojamų vietų – 7 proc.,
stojančiųjų ir VF vietų santykis pasikeitė nuo 2,5 iki 2,2. Todėl per šį laikotarpį
išaugo į valstybės finansuojamas vietas
įstojusių asmenų dalis. Ypač, 12 proc.,
per šį laikotarpį išaugo valstybės finansavimą gavusiųjų dalis tarp stojančiųjų po
pertraukos (10 pav.). Tai galima aiškinti
tuo, jog šiems stojantiesiems netaikomi
reikalavimai (kaip išlaikytas matematikos
VBE), dar negalioję tuo metu, kai jie baigė mokyklą.

49
Valstybės žinios, 2009-05-26, Nr. 61-0; Valstybės žinios, 2009-08-25, Nr. 101-0; Nauja redakcija nuo 2017-01-01:Nr. XII-2534, 2016-06-29,
paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555.
50
SKVC (2016), Institucinio Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo 2011–2015 m. analizė, p. 41. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Auk%C5%A1tosios%20mokyklos/Vertinimo%20rezultatai/Institucinio%20Lietuvos%20auk%C5%A1t%C5%B3j%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20vertinimo%202011-2015%20m_%20analiz%C4%97.pdf
51
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 54. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.
PDF
52
Ten pat, p. 56.
53
Ten pat, p. 56.
54
SKVC 2016 m. veiklos ataskaita, p. 28. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Veikla/Veiklos_ataskaitos/SKVC_Veiklos_2016_%20ataskaita.pdf
55
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 76. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.
PDF
56
Ten pat, p. 77.
57
Ten pat, p. 79.
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Mažėjant konkurencijai smunka ir įstojusiųjų į VF vietas vidutinis konkursinis
balas. Valstybės finansuojamose studijose universitetuose vidutinis įstojusiųjų
konkursinis balas 2016 m., palyginus su
2015 m., sumažėjo nuo 6,95 iki 6,73, o
kolegijose – nuo 4,03 iki 3,93). Žemesnis įstojusiųjų akademinis pasirengimas
savo ruožtu gali lemti studijas nutraukiančių asmenų dalies augimą. Pastebėta, kad net kontroliuojant kitus šiam
reiškiniui įtakos turėti galinčius veiksnius
(kaip studijų finansavimo tipas ir sritis,
studento lytis) studentai, surinkę žemesnį balą, labiau linkę studijas nutraukti
arba pertraukti jau per pirmuosius akademinius metus. Šis skirtumas statistiškai reikšmingas.58
Minimalių konkursinių balų įvedimas
turėjo įtakos į valstybės nefinansuojamas
(VNF) vietas įstojusiųjų akademinėms
charakteristikoms. Didėjantys reikalavimai stojantiesiems – viena iš priemonių
siekiant studijų kokybės. Susitarimas
dėl privalomojo stojamojo balo stojant į
aukštąsias Lietuvos mokyklas ir nuoseklus jo didinimas yra įrankis, manoma,
pakelsiantis stojančiųjų motyvaciją ir pasirengimą studijuoti.59 Įvedus minimalius
konkursinius balus, 2016 m., palyginus su
2015 m., įstojusiųjų į VNF vietas skaičius
sumažėjo, o vidutinis konkursinis balas –
pakilo nuo 4,38 iki 4,48 universitetuose
ir nuo 2,54 iki 2,71 kolegijose. Šis balas
pakilo dėl sumažėjusio įstojusiųjų su 0–2
konkursiniu balu skaičiaus.
Geriausiai akademiškai pasirengę abi-

turientai lieka studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 80 proc. 2015 m.
abiturientų, iš trijų ir daugiau valstybinių
brandos egzaminų surinkusių 91–100
balų, studijuoja Lietuvoje.
Lietuvos mokinių skaitymo ir matematikos įgūdžiai prastesni už ES vidurkį. Įstojusiųjų pasirengimas studijoms
glaudžiai susijęs su jų rezultatais viduriniame ugdyme. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje (2016) pastebima:
„Lietuvoje mokyklos nebaigusių asmenų
skaičius labai mažas, tačiau mokinių skaitymo ir matematikos įgūdžiai prastesni
už ES vidurkį. Remiantis nacionalinių
testų rezultatais, beveik penktadaliui
šešiolikmečių trūksta pagrindinių žinių ir
įgūdžių.“60 PISA tyrimas rodo, kad Lietuvos moksleivių skaitymo, matematikos ir
gamtos mokslų gebėjimai yra prasčiausi
iš visų Baltijos šalių, visų trijų sričių gebėjimai yra mažesni už EBPO šalių vidurkį.61
Šalyje daug moksleivių, kurių pasiekimai
yra žemi, ir mažai tų, kurie geba pasiekti aukščiausius pasiekimų lygmenis. Be
to, pastebimi dideli merginų ir vaikinų
skaitymo ir gamtamokslinio raštingumo
rezultatų skirtumai, labai skiriasi ir miesto bei kaimo vietovėse esančių mokyklų
rezultatai.62 ES Tarybos rekomendacijose
nurodoma: „Nors išsilavinimo lygis pakilo, didelė dalis moksleivių neturi pakankamų pagrindinių gebėjimų. Turėtų būti
siekiama užtikrinti aukštą mokymo kokybę – tai itin svarbu sprendžiant prastų
mokymosi rezultatų ir švietimo sistemos
trūkumų problemą“.63

Duomenų šaltinis: ŠVIS. Skaičiavimai: MOSTA
59
AMT (2016), Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 3. http://www.smm.lt/
uploads/documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
60
EK (2016), 2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis, Lietuva, p. 2. https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-lt_lt.pdf
61
PISA (2015), Results adn Focus, p.5: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
62
ŠMM (2014). Švietimo problemos ir analizė. Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? PISA tyrimo įžvalgos ir Europos šalių patirtis, Vilnius, p.1.
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kaip-pagerinti-mokini%C5%B3-pasiekimus.pdf
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Savo studijomis patenkinta šiek tiek
didesnė dalis I ir II pakopos studentų.
Eurostudent VI (2016)64 apklausos rezultatai rodo, kad studijomis yra patenkinti daugiau nei pusė respondentų.
Labiausiai studentai patenkinti studijų
infrastruktūra: 68 proc. teigė esantys ja
patenkinti arba labai patenkinti. Infrastruktūra statistiškai reikšmingai labiau
patenkinti universitetų (ypač II pakopos)
nei kolegijų studentai, tačiau dėstymo
kokybe – kolegijų studentai. Prasčiausiai vertinama studijų programos sandara (11 pav.). Pastarąjį aspektą ir dėstymo
kokybę statistiškai reikšmingai prasčiau
vertina dirbantys studentai (12 pav.).
Mokantys ir nemokantys už mokslą studentai savo studijomis patenkinti panašiai (statistiškai reikšmingų skirtumų
nėra).
Dėstytojų vertinimu, tik kas trečias
I pakopos pirmakursis yra motyvuotas
studijuoti savo studijų programą. Dėstytojų nuomone, menka studentų motyvacija mokytis yra viena svarbiausių
šiuolaikinio aukštojo mokslo problemų.65 Motyvacinis pasirengimas, jų manymu, yra svarbiausias komponentas
siekiant, kad stojantysis būtų pasirengęs I pakopos studijoms ir tai gerokai
svarbiau už akademinį pasirengimą (13
pav.). Vis dėlto, dėstytojų vertinimu, tik
kas trečias pirmakursis yra motyvuotas
studijuoti savo studijų programą, o tik

kas ketvirtas yra gerai ir labai gerai vertinamas pagal savo žinias ir gebėjimus,
įgytus mokykloje (14 pav.). EUROSTUDENT VI (2016) apklausos atskleidė, kad
motyvacijos stoka – dažniausia studijų
nutraukimo priežasčių tarp I ir II pakopos studentų (15 pav.). Ekspertai pritaria
nuostatai, kad didėjantys reikalavimai
stojantiesiems yra viena iš priemonių,
galinčių pakelti stojančiųjų motyvaciją
ir pasirengimą studijuoti, tačiau „kartu
būtina keisti studijų finansavimo politiką ir kelti studento gebėjimų vertinimo
reikalavimus.”66 Mokslo ir studijų įstatymo pakeitime numatyti nauji studentų
pasiekimų vertinimo ir valstybinio finansavimo principai, tačiau pakeitimai gali
nepasiekti tikslo, nes „Lietuvos aukštosios mokyklos gali neužtikrinti objektyvaus studentų pasiekimų vertinimo
siekdamos neprarasti valstybės finansavimo.”67
Tik kas trečias studentas sutinka, kad
dėstytojai rūpinasi jo mokymosi pažanga. Eurostudent VI (2016) apklausos rezultatai rodo, kad su teiginiu „dėstytojai
rūpinasi mano mokymosi pažanga“ sutinka tik apie trečdalį I ir II pakopos studentų, o teigia, kad dėstytojai juos įkvepia,
mažiau nei pusė (46 proc.) studentų (16
pav.). Lyginantis su kitomis Europos šalimis, EUROSTUDENT V (2012) rezultatai
rodo, kad Lietuvos studentai – vieni mažiausiai patenkintų dėstymo kokybe.68

63
EK (2016), Tarybos rekomendacija dėl 2016 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2016 m. Lietuvos stabilumo programos, COM(2016) 335 final, p. 4. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_lithuania_lt.pdf
64
EUROSTUDENT VI (2016) apklausa. Tyrimo rezultatai dar nepublikuoti. Tyrimo tikslinė grupė: kolegijų ir universitetų (I ir II pakopos) studentai.
Tyrimo imtis – 3363.
65
ŠMPF (2016), Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės, Vilnius, p.10. http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Bolonijos_e-ledinys_210x297_fin.pdf
66
Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 3. https://www.smm.lt/uploads/
documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
67
Ten pat, p.3-4.
68
Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis of Indicators. Eurostudent V 2012-2015 / Kristina Hauschildt, Christop
Gwosc, Nicolai Netz, Shweta Mishra, p. 214
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10 pav. Įstojusiųjų į VF dalies, tarp dalyvavusių bendrajame priėmime, kaita 2013–
2016 m.

13 pav. Dėstytojų nuomonė, kas svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs I
pakopos studijoms

Duomenų šaltinis: Dėstytojų apklausa (MOSTA, 2017)
Skaičiavimai: MOSTA

14 pav. I pakopos pirmo kurso studentų pasirengimas studijuoti savo studijų programą. Dėstytojų vertinimas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

11 pav. I ir II pakopos studentų pasitenkinimas savo dabartinės (pagrindinės) studijų
programos aspektais

Duomenų šaltinis: Dėstytojų apklausa (MOSTA, 2017)
Skaičiavimai: MOSTA

15 pav. I ir II pakopos studentų studijų nutraukimo priežastys. Atsakymų procentinis
pasiskirstymas69

Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA

12 pav. Dirbančių ir nedirbančių I ir II pakopos studentų pasitenkinimas savo studijų
programos dėstymo kokybe bei sandara
Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA

16 pav. I ir II pakopos studentų studijų kokybės aspektų vertinimas

Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA

Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA
69
Eurostudent VI apklausos metu respondentų klausta: „Dėl kokių priežasčių Jūs buvote nutraukęs studijas? Pasirinkite visus tinkamus variantus.“

33

34

MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖ: FAKTAI IR TENDENCIJOS

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Mažėja tyrėjų skaičius. Lietuva planuoja iki 2020 m. tyrėjų skaičių verslo
sektoriuje padidinti iki 4 tūkst.70 2015 m.
tyrėjų skaičius verslo sektoriuje sumažėjo 33 proc. (nuo 4078 iki 2722) lyginant
su 2014 m. Tiesa, 2014 m. dėl MITA finansuotų iniciatyvų verslo sektoriuje
buvo fiksuotas išskirtinai didelis tyrėjų
skaičius, bet jei lygintume su pastarųjų 5
metų vidurkiu, 2015 m. buvo 3 procentais daugiau. Aukštojo mokslo sektoriuje tyrėjų skaičius mažėjo 6,9 proc. (nuo
13532 iki 12600). Nors valdžios sektoriuje tyrėjų skaičius išaugo 7,1 proc. (nuo
1761 iki 1886), bet bendrai Lietuvoje
per metus tyrėjų skaičius sumažėjo 11,2
proc. Nagrinėjant sutartinių tyrėjų dalies
nuo visų dirbančių gyventojų, pastebime, kad 2015 m. (lyginant su 2014 m.)
Lietuvoje šis santykis mažėjo 11,4 proc.,
o ES augo 2,2 proc. Galimai neigiamą įtaką tyrėjų skaičiui turėjo vėluojantis ES SF
finansavimas.
Lietuvos dalyvavimo tarptautinių
mokslinių tyrimų programoje „Horizontas 2020“ rezultatai išlieka kuklūs. Lietuva išlieka viena iš mažiausią EK dotaciją
gaunančių ES šalių „Horizontas 2020“
programoje. Pirmąsias „Horizonto 2020“
paraiškas Lietuvos institucijos pateikė
2014 m. kovą. Palyginti su 7BP, kol kas71
Lietuvos institucijų teiktų paraiškų sėkmės rodiklis yra gerokai kuklesnis. 7BP
jis buvo 19,5 proc., o „Horizonto 2020“
tik 11,3 proc. (ES vidurkis 14,1 proc.). Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia šešias ES šalis.
Lietuvos institucijos „Horizontas 2020“
projektuose yra palyginti smulkūs dalyviai – vienam dalyviui vidutiniškai tenka

118 tūkst. eurų, t. y. mažiausiai tarp ES
šalių.
Web of Science (WoS) duomenų bazėje sumažėjo Lietuvos autorių publikacijų
skaičius, tačiau išaugo jų tarptautiškumas
ir matomumas. 2016 m. WoS InCites duomenų bazėje buvo publikuota 18,4 proc.
mažiau publikacijų nei 2015 m. (2015 m.
– 3458, 2016 m. – 2822). Tarptautinių publikacijų dalis per metus išaugo nuo 38,6
proc. iki 45,3 proc., o normalizuotas pagal kategoriją citavimo indeksas padidėjo
nuo 0,96 iki 1,31.
Mokslininkų rengimo ir MTEP finansavimo struktūra skiriasi nuo ES šalių. Nagrinėjant aukštojo mokslo ir valdžios sektorius (17 pav.), pastebima, kad 2013 m.
naujų mokslo daktarų dalis socialiniuose
moksluose buvo 7 proc. punktais didesnė
nei ES, o tyrėjų skaičius 6 proc. punktais
didesnis nei ES šalių mediana. MTEP išlaidų dalis socialiniams mokslams tik 1 proc.
punktais didesnė nei ES šalių mediana.
Lietuvoje technologiniuose moksluose
rengiama 9 proc. punktais didesnė dalis
mokslo daktarų, tačiau MTEP išlaidos yra
1 proc. punktu mažesnės. Gamtos moksluose nepaisant 4 proc. punktais didesnės
nei ES finansavimo dalies, naujų mokslo
daktarų dalis 6 proc. punktais mažesnė.
Taip pat skaičiai rodo mažesnį dėmesį
medicinos moksliniams tyrimams.
Taikomosios mokslinės (meninės) veiklos aprėptis ir vertinimo rodikliai kolegijose nėra išgryninti. Ekspertų vertinimu,
mokslo ir (arba) meno veikla kolegijose
nėra tinkamai planuojama ir finansuojama, trūksta dėstytojų, kurie užsiimtų
mokslo veikla ir kt.72. Nors išorinį vertinimą atlikusių ekspertų ši veikla daugumoje kolegijų įvertinta teigiamai73, tačiau

70
LRV 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1494 nutarimas „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46EADE1714F5
71
2017 m. vasario 26 d. duomenimis
72
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, Vilnius, p. 22. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20
u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.PDF
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personalo sudėtis ir publikacijų apimtys
veiklos apibrėžimas, apimantis ir taikorodo mažą mokslinį potencialą, palyginti
mąją mokslinę veiklą, todėl reikėtų vadosu universitetais: 2015 m. sąlyginiai tyrėvautis juo. Kitu atveju, kadangi šiuo metu
jai kolegijose sudarė 9 proc., universitekolegijų MTEP pajėgumai nėra dideli, tai
tuose – 27 proc. nuo visų sąlyginių dartektų juos stiprinti, gerinti infrastruktūrą,
74
buotojų skaičiaus , o mokslo darbuotojų
ir tai sudarytų sąlygas didesnei MTEP pajėgumų fragmentacijai. Todėl geriau būtų
užimtų etatų skaičiaus 2016 m. kolegijos
nagrinėti integralios mokslinės veiklos su
iš viso nedeklaravo (universitetai nurodė
universitetais variantus.
1196 etatus)75; 2012–2016 m. WoS InCiNepakankamos mokslo ir verslo bendtes duomenų bazėje kolegijų sektoriui
radarbiavimo apimtys. Vienas iš mokslo
priskiriamos 68 publikacijos (normalizuoir verslo bendradarbiavimą atspindintas citavimo indeksas – 0,4), universitetų
čių rodiklių yra bendrų publikacijų kiekis
sektoriui – 13257 publikacijos (normali76
(18 pav.). Šis Lietuvos mokslo rodiklis
zuotas citavimo indeksas - 1) . Išorinio
mažai kinta nuo 2011 metų. 2016 m.
vertinimo ekspertų nuomone, žemą
0,8 proc. visų Lietuvos mokslininkų purezultatų kokybę lemia finansavimo trūblikacijų buvo parengtos kartu su verslo
kumas.77 Vertinimo metu pastebėta, kad
įmonėmis. Palyginimui ES28 vidurkis yra
„painiojama, kas yra taikomieji moksli2,1 proc., EBPO šalių – 1,7 proc. Bendrų
niai tyrimai, mokymasis visą gyvenimą
78
mokslo ir verslo publikacijų skaičius tarp
ar nuolatinis profesinis tobulėjimas“.
ES narių sparčiausiai augo Estijoje ir 2016
MOSTA ekspertų nuomone, visuotinai
m. siekė 2,9 proc.
yra naudojamas Frascati mokslo (meno)
17 pav. Naujų mokslo daktarų, tyrėjų ir MTEP finansavimo pasiskirstymas pagal mokslo sritis Lietuvoje ir ES (2013 m.)*

* - MTEP išlaidos be Prancūzijos ir Švedijos; tyrėjų etatų skaičius - be Prancūzijos, Suomijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos.
- Analizuojamas aukštojo mokslo ir valdžios sektorius.
- Dalis mokslo srityje Lietuvoje lyginama su ES šalių dalies mokslo srityje mediana.
Duomenų šaltinis: Eurostat
Skaičiavimai: MOSTA
73
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 20. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.PDF.
74
Duomenų šaltinis: ŠVIS, ŠV-01 ataskaita. Skaičiavimai: MOSTA
75
Duomenų šaltinis: ŠVIS, Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių ataskaita.
76
Duomenų šaltinis: WoS InCites. Skaičiavimai: MOSTA.
77
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 22. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.PDF
78
SKVC (2016), Institucinio Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo 2011–2015 m. analizė, p. 20. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Auk%C5%A1tosios%20mokyklos/Vertinimo%20rezultatai/Institucinio%20Lietuvos%20auk%C5%A1t%C5%B3j%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20vertinimo%202011-2015%20m_%20analiz%C4%97.pdf
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18 pav. Bendros mokslo ir verslo publikacijos, dalis nuo visų publikacijų skaičiaus

Duomenų šaltinis: InCites
Skaičiavimai: MOSTA

Mokslo ir studijų institucijų personalo valdymo ir skatinimo sistema
Akcentuojamas poreikis tobulinti
žmogiškųjų išteklių valdymo ir skatinimo
sistemą. Ekspertų nuomone, „aukštosios
mokyklos dažnai neturi visa apimančios
žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos
– trūksta darbuotojų motyvavimo, mokymų strategijų <...>“, „personalo tobulinimo sritis turi būti geriau susieta su
strateginiu valdymu ir ištekliais.“79 Aukštosios mokyklos privalo ieškoti būdų,
kaip gerinti dėstytojų akademines ir kitas kompetencijas.80 Kolegijose pastebimas pagrindinėse pareigose dirbančių
dėstytojų trūkumas.81
Atlyginimai Lietuvos aukštojo mokslo sektoriuje nekonkurencingi. Aukštojo mokslo taryba atkreipia dėmesį, kad

„universitetinio sektoriaus darbuotojų
atlyginimai yra visiškai nekonkurencingi
šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje.“82
2016 m. spalio mėnesio ŠVIS duomenimis (19 pav.) valstybiniuose universitetuose pagrindinėje darbovietėje dirbančių dėstytojų vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (iki mokesčių) buvo 1091
euras (0,89 etato), tyrėjų 1146 eurai
(0,91 etato); valstybinių kolegijų dėstytojų – 849 eurai (0,84 etato); valstybinių
mokslo tyrimų institutų tyrėjų – 1069 eurai (0,91 etato). Mokslo daktarų karjeros
tyrimas (2017)83 parodė, kad dirbantieji
universitetuose ir institutuose dirba vidutiniškai ilgiau, tačiau gauna vidutiniškai mažesnį atlyginimą (20 pav.), taip pat
– dažniau dirba keliose darbovietėse, nei
dirbantys kituose sektoriuose (21 pav.).

79
SKVC (2016), Institucinio Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo 2011–2015 m. analizė, p. 41. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Auk%C5%A1tosios%20mokyklos/Vertinimo%20rezultatai/Institucinio%20Lietuvos%20auk%C5%A1t%C5%B3j%C5%B3%20mokykl%C5%B3%20vertinimo%202011-2015%20m_%20analiz%C4%97.pdf
80
Ten pat, p. 42.
81
SKVC (2016), Aukštojo mokslo vertinimo apžvalgų rinkinys, p. 15. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/31888%20SKVC%20Auk%C5%A1tojo%20mokslo%20vertinimo%20ap%C5%BEvalg%C5%B3%20rinkinys%20LT.
PDF
82
AMT (2017), Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 8. https://www.smm.lt/
uploads/documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
83
MOSTA (2016), Jaunųjų dėstytojų ir tyrėjų atlyginimo ir užimamo etato dydžių analizė, Vilnius. http://mosta.lt/images/Atlyginimai2016050_
am.pdf
84
AMT (2017), Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 8. https://www.smm.lt/
uploads/documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf

58 proc. teigė keliose darbovietėse dirbantys dėl finansinių priežasčių, 28 proc.
– dėl galimybės realizuotis profesine
prasme. Tyrimas taip pat atskleidė didelį
respondentų nepasitenkinimą gaunamu
atlyginimu. Esantys nepatenkinti ir labai
nepatenkinti savo atlyginimu teigė 40
proc. respondentų. Palyginimui, karjeros
perspektyvomis nepatenkinti 20 proc.,
o darbo sąlygomis – 14 proc. apklausoje dalyvavusių daktaro laipsnį turinčių
asmenų (22 pav.). Mažiausiai atlyginimu
patenkinti „grynieji“ mokslininkai, t. y.
mokslinį darbą mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys. Jie mažiau
patenkinti atlyginimu už savo nedirbančius mokslinio darbo kolegas, tačiau yra
labiau patenkinti tobulėjimo ir karjeros
galimybėmis. Dažniausia priežastis, kodėl mokslų daktarai nedirba mokslinio
tiriamojo darbo – maža alga (23 pav.).
Išlaidų dalis tyrėjų ir dėstytojų darbo
užmokesčiui sumažėjo. 2015 m. išlaidos
darbo užmokesčiui sumažėjo visuose
sektoriuose: aukštojo mokslo sektoriuje

– 6 proc., verslo sektoriuje – 12 proc., valdžios – 2,5 procento. Valdžios sektoriuje jos sudarė 49 proc., aukštojo mokslo
sektoriuje – 43 proc., o verslo sektoriuje
– 38 proc. atitinkamo sektoriaus MTEP
išlaidų. Išlaidų darbo užmokesčio sumažėjimui aukštajame moksle didelę įtaką
turėjo netolygus konkursinis finansavimas, kurio didelę dalį sudaro ES struktūrinės lėšos.
Nepatrauklios karjeros galimybės jauniesiems dėstytojams ir tyrėjams. Kaip
taisyklė, jie užima žemesnes pareigybes,
kurių atlyginimai yra gerokai mažesni
už vidurkį (žr. priedą). Vadinasi, jaunieji
dėstytojai ir tyrėjai neturi galimybių visiškai savęs realizuoti vienose pareigose
ir turi ieškoti papildomų darbų. Aukštojo mokslo tarybos teigimu, „jauniems
mokslo daktarams Lietuvos mokslo tarybos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros finansinių investicijų bei paramos mechanizmai ir aukštųjų mokyklų
darbo pasiūlymai nėra patrauklūs, todėl
daktarai palieka sektorių.“84

19 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m. spalio mėnesį iki mokesčių pagrindinėje darbovietėje valstybinėse mokslo ir studijų institucijose pagal pagrindinės
pareigybės tipą.
EUR

Duomenų šaltinis: ŠVIS duomenys
Skaičiavimai: MOSTA

84
AMT (2017), Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 8. https://www.smm.lt/
uploads/documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
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20 pav. Daktaro laipsnį turinčių asmenų darbo krūvis ir pajamos. Apklausos rezultatai
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23 pav. Daktaro laipsnį turinčių asmenų nurodytos priežastys, kodėl nedirba mokslinio
darbo. Apklausos rezultatai

Duomenų šaltinis: Mokslo daktarų karjeros tyrimas (MOSTA, 2017)

21 pav. Daktaro laipsnį turinčių asmenų darboviečių skaičius. Apklausos rezultatai

Duomenų šaltinis: Mokslo daktarų karjeros tyrimas (MOSTA, 2017)

22 pav. Daktaro laipsnį turinčių asmenų pasitenkinimas savo pagrindinio darbo aspektais. Apklausos rezultatai85

Duomenų šaltinis: Mokslo daktarų karjeros tyrimas (MOSTA, 2017)

Apklausoje naudota 7 balų skalė. Grafike pateikiami duomenys apjungiant atsakymus į tris kategorijas: pažymėjusiųjų 7 arba 6 atsakymai
apjungti į kategoriją „patenkinti“; pažymėjusių 3,4 arba 5 atsakymai apjungti į kategoriją „nei patenkinti, nei nepatenkinti“; pažymėjusių 2 arba
1 – į kategoriją „nepatenkinti“.
85

Duomenų šaltinis: Mokslo daktarų karjeros tyrimas (MOSTA, 2017)

Ruošiamų specialistų atitiktis darbo rinkos poreikiams
Išlieka ketinamų vykdyti studijų programų poreikio pagrįstumo problema.
2012 m. Valstybės kontrolė nustatė, kad
universitetuose „vykdoma ne visų studijų programų rengimo ir atnaujinimo
stebėsena ir kontrolė, todėl dalis studijų
programų parengiamos nepakankamai
pagrindus poreikį ir neturint reikiamų išteklių programos tikslams įgyvendinti“.86
Nors „universitetuose studentai ir socialiniai partneriai įtraukiami į programų
rengimą, tačiau dažnai jų dalyvavimas tik
formalus.“87 Tokia pati tendencija pastebėta ir Studijų sistemos suinteresuotųjų
šalių tyrime (2014)88. Aukštųjų mokyklų
administracijos ir dėstytojų teigimu, studijų programos kuriamos ir atnaujinamos
orientuojantis į darbo rinkos poreikius
(24 pav.), tačiau matome, kad jas kuriant
dažniausiai paisoma ne darbdavių ir so-

cialinių partnerių, bet studijų programos
komiteto ir administracijos darbuotojų
(studijų prorektorių, dekanų, prodekanų) nuomonės (25 pav.). Aukštojo mokslo tarybos išvadose ir rekomendacijose
taip pat pastebima, kad „2016 m. daugiau kaip pusė naujų studijų programų,
kurioms buvo taikoma supaprastinta
vertinimo procedūra, buvo grąžinta tobulinti dėl nepakankamai pagrįsto studijų programų poreikio.“89 Ekspertai
rekomenduoja, kad „naujos studijų programos turėtų būti rengiamos tik įvertinus ateities specialistų poreikį, vengiant
studijų programų dubliavimo tarp aukštųjų mokyklų (ne tik studijų kryptyse, bet
ir tarp krypčių) ir atsižvelgus į programos
unikalumą bei pagrįstumą moksliniais tyrimais jos kryptyje.“90
Pedagoginių studijų rezultatai netenkina valstybės poreikių. Europos komisijos Švietimo ir mokymo stebėsenos

86
VK (2012), Valstybinio audito ataskaita. Kaip organizuojamas studijų programų rengimas ir vertinimas, 2012 m. spalio 1 d. Nr. VA-P-50-1-12,
Vilnius, p. 4.
87
Ten pat, p. 12.
88
MOSTA (2014), Studijų kokybė Lietuvoje: Suinteresuotųjų šalių požiūris, Vilnius, p.130. http://mosta.lt/images/leidiniai/Studiju_kokybe_Lietuvoje_suinteresuotu_saliu_poziuris.pdf
89
AMT (2017), Aukštojo mokslo tarybos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 metais, p. 2. https://www.smm.lt/
uploads/documents/darbo%20grupes/AMT-Isvados16%20%20(17-02-24).pdf
90
Ten pat, p. 2.
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biuletenyje91 teigiama, kad mokytojo
profesijos reformavimas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos uždavinių, todėl turi
būti gerinama bendra mokymo kokybė
(moksleivių vertinimo rezultatai), didinamas mokytojo profesijos patrauklumas
jauniems gabiems žmonėms, užtikrinama, kad ateityje netrūks atskirų dalykų
mokytojų. Šių siekių įgyvendinimas kol
kas patiria nemenkus iššūkius dėl žemiau
išvardintų priežasčių.
• Švietimo ir ugdymo krypties studijos
nėra populiarios. Žvelgiant, kaip stojimo prioritetus dėlioja stipriausiai akademiškai pasirengę asmenys, matyti,
kad švietimo ir ugdymo krypties studijos yra vienos mažiausiai pageidaujamų. Pirmuoju pageidavimu šias studijas pasirinko tik 1 proc. aukštesniuoju
lygiu bent vieną valstybinį brandos
egzaminą išlaikiusių stojančiųjų, kai,
pavyzdžiui, sveikatos krypčių grupės
studijas pirmuoju pageidavimu nurodė 22 proc., informatikos mokslų –
16 proc., socialinių mokslų – 12 proc.
stipriausiai akademiškai pasirengusių
stojančiųjų (3 lentelė).
• Lygiagrečiųjų studijų pedagoginės
programos išlieka itin nepopuliarios. Lygiagrečiuoju būdu vykdomų matematikos ir informatikos dalykų pedagogikos programas pirmuoju pageidavimu
2016 m. bendrajame priėmime rinkosi
vos 5 asmenys, chemijos ir fizikos – nė
vienas, anglų kalbos – 12, rusų – 5.92
Beveik nesant norinčių šių dalykų
pedagogiką studijuoti valstybės lėšomis, problemos išspręsti nepadėjo ir
2016m. LEU matematikos ir informatikos bei chemijos ir fizikos mokymo
programoms skirtas tikslinis finansavi-

mas. ŠVIS duomenimis, 2016 m. į matematikos ir informatikos pedagogiką
įstojo vos 9, chemijos ir fizikos – nė
vienas asmuo. Tuo tarpu į programas,
rengiančias kūno kultūros ir šokio mokytojus – 313 asmenų. Kadangi panašios stojimo tendencijos išlieka jau ne
vienerius metus, šiuo metu pedagogikos studentų pasiskirstymas pagal
mokomąjį dalyką (arba pakraipą) ženkliai skiriasi nuo dabartinio mokytojų
pasiskirstymo mokyklose (26 pav.).
• Į švietimo ir ugdymo krypties studijas įstoja prasčiausiai akademiškai
pasirengę abiturientai. Vertinant pagal
valstybinių brandos egzaminų rezultatus, įstojusiųjų į švietimo ir ugdymo
krypčių grupės studijas egzaminų vidurkis buvo žemesnis nei bet kurioje
kitoje krypčių grupėje: trijų geriausiai
išlaikytų egzaminų rezultatų vidurkis
tesiekė 30 balų (27 pav.). Įstojusieji į
pedagogiką buvo prasčiausiai pasirengę ir pagal bent vieną VBE išlaikiusiųjų
aukštesniuoju lygmeniu dalį – ji tesiekė 8 proc. Įstoti su tokiais žemais VBE
balais palengvina motyvacijos vertinimo sistema.
• Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo
krypties studijas motyvacijos vertinimo
sistema yra neefektyvi. Tokią išvadą
galima būtų daryti analizuojant motyvacinio testo įvertinimo rezultatus.
2016 m. motyvacijos testą išlaikė ir
bent jau vienu balu buvo įvertinti beveik visi (94 proc.) jame pasirodę asmenys, beveik pusė (46 proc.) gavo
maksimalų įvertinimą. Matome, kad
peržengti motyvacijos vertinimo kartelę yra gana lengva, tad natūrali labiausiai motyvuotų studentų atranka

EK (2016), 2016 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis. Lietuva, p. 6. https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-lt_lt.pdf
92
Duomenų šaltinis: LAMA BPO
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nevyksta. Tai susiję ir su šių studijų
prestižu, kuris turi įtakos stojančiųjų
kontingentui.
Tik šiek tiek daugiau nei pusė I pakopos absolventų dirba aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. 2016 m. sausio
mėn. darbuose, kuriems reikia aukštos
kvalifikacijos, įsidarbino 58 proc. Lietuvos aukštųjų mokyklų I pakopos toliau
nebestudijuojančių absolventų. Matyti
ženklus skirtumas tarp kolegijų ir universitetų. Aukštojo mokslo nereikalaujantį
darbą 2015 m. dirbo 53 proc. kolegijų
ir 32 proc. universitetų absolventų (28
pav.). Tai gali lemti dvejopi veiksniai –
žema aukštos kvalifikacijos darbų pasiūla
arba šiems darbams atlikti nepakankami
absolventų įgūdžiai karjeros pradžioje.
Darbo rinkos ir ruošiamų specialistų atitikties stoką rodo ir EBPO tyrimas93, teigiantis, kad Lietuvoje dažniau nei vidutiniškai kitose EBPO šalyse darbuotojai
pasižymi per aukšta kvalifikacija (angl. k.
overqualification): apie 26,5 proc. Lietuvos darbuotojų mano turintys aukštesnius gebėjimus, nei iš jų reikalaujama
darbe, t. y. įgūdžių lygis viršija darbo reikalavimus. Pagal šį rodiklį Lietuva gerokai lenkia EBPO šalių narių vidurkį, kuris
– 21,7 proc. Tokią situaciją, matyt, lemia

ir tai, kad tik keturiose Lietuvos apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio) pastebimas aukštos kvalifikacijos
darbuotojų poreikis, kitose apskrityse
vyrauja žemos pridėtinės vertės darbai,
kuriems nereikia aukštą kvalifikaciją
turinčių darbuotojų, arba yra tokių darbuotojų perteklius (29 pav.). Įgūdžių bei
kvalifikacijos neatitikties problema pastebima ir ES Tarybos rekomendacijose:
„Daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą
ir spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemas: didinti švietimo sistemos
atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinti
mokymo kokybę ir taikyti aktyvesnę darbo rinkos politiką bei skatinti suaugusiųjų mokymąsi.“94
Tik maždaug pusė (54 proc.) I ir II pakopos absolventų jaučiasi pasiruošę regioninei darbo rinkai. Eurostudent VI
(2016) apklausos rezultatai rodo, kad
labiausiai studentai jaučiasi pasiruošę
savo regiono darbo rinkai, kuriai kolegijų
absolventai jaučiasi pasiruošę labiau nei
universitetų absolventai. Konkurencingi
Lietuvos mastu jaučiasi 42 proc. studentų, o pasiruošę tarptautinei darbo rinkai
jaučiasi esantys apie penktadalis studentų (30 pav.).

24 pav. Nuomonė, ar studijų programos kuriamos ir atnaujinamos atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius

Duomenų šaltinis: Studijų sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos (MOSTA, 2014)
OECD (2016), Lithuania – Country Note – Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, http://www.oecd.org/countries/lithuania/Skills-Matter-Lithuania.pdf
94
EK (2016), Tarybos rekomendacija dėl 2016 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2016 m. Lietuvos stabilumo programos, COM(2016) 335 final, p. 5. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_lithuania_lt.pdf
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25 pav. Nuomonė, į kurios grupės pageidavimus labiausiai atsižvelgiama tobulinant
studijų programas
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26 pav. Dirbančių mokytojų ir pedagogikos studentų pasiskirstymas pagal mokomąjį
dalyką (pakraipą), 2016–2017 m. m.

Duomenų šaltinis: Studijų sistemos suinteresuotųjų šalių apklausos (MOSTA, 2014)

3 lentelė. Aukštesniuoju lygiu bent vieną VBE išlaikiusių stojančiųjų, I numeriu įrašiusių tam tikrą studijų krypčių grupę (pagal naująją klasifikaciją) dalis
Studijų krypčių grupė

1 numeriu įrašiusiųjų dalis

Sveikatos mokslai

21%

Informatikos mokslai

16%

Socialiniai mokslai

11%

Verslo ir viešoji vadyba

11%

Inžinerijos mokslai

9%

Humanitariniai mokslai

9%

Menai

5%

Gyvybės mokslai

3%

Teisė

3%

Fiziniai mokslai

2%

Matematikos mokslai

2%

Technologijų mokslai

2%

Ugdymo mokslai

1%

Veterinarijos mokslai

1%

Žemės ūkio mokslai

0,4%

Sportas

0,4%
Duomenų šaltinis: LAMA BPO Skaičiavimai: MOSTA

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA

27 pav. Įstojusiųjų akademinis pasirengimas pagal konkursinį balą ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatus, 2016 m.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO
Skaičiavimai: MOSTA
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28 pav. 2015 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų, dirbančių ir netęsiančių studijų, pasiskirstymas 2016 m. sausio 1 d. pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Sodra
Skaičiavimai: MOSTA

29 pav. Asmenų, su poviduriniu išsilavinimu pasiūla ir aukštos kvalifikacijos darbų
paklausa Lietuvos apskrityse, 2014m.

Šaltinis: Job Creation and Local Economic Development, OECD 201697

30 pav. I ir II pakopos studentų nuomonė, kaip jie yra pasiruošę darbo rinkai po studijų
baigimo98

AM prieinamumas visoms visuomenės socialinėms grupėms
Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų
pasiskirstymas visuomenėje nėra tolygus. Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą įgijusių jauno amžiaus asmenų dalis yra
didžiausia ES99 ir viena didžiausių tarp
EBPO narių100. Tačiau pastebima, kad
aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų
pasiskirstymas visuomenėje nėra tolygus.
• Aukštajame moksle labiau atstovaujamos aukštesnio socioekonominio
statuso (SES) visuomenės grupės. EUROSTUDENT VI (2016) apklausa atskleidė, kad studentų, turinčių tėvus
su aukštuoju išsilavinimu – 53 proc.,
nors Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą
turi 40 proc. darbingo amžiaus (25–64
m.) gyventojų.
• Žemesnio SES visuomenės grupės
dažniau renkasi kolegines studijas.
EUROSTUDENT VI (2016) apklausa
atskleidė didelius kolegijų ir universitetų studentų tėvų išsilavinimo skirtumus. Tėvus su aukštuoju išsilavinimu turi 59 proc. universitetų ir tik 40
proc. kolegijų studentų (31 pav.).
• Esama lyčių nelygybės aukštajame
moksle. Aukštąsias mokyklas baigia
gerokai daugiau moterų nei vyrų.
2014 m. tarp I pakopos absolventų
moterys sudarė 62 proc., II pakopos –
67 proc., III – 59 proc. visų absolventų.
Tačiau, kaip ir daugumoje EBPO šalių,
moterys su aukštuoju išsilavinimu uždirba ženkliai mažiau negu vyrai.101

Duomenų šaltinis: Eurostat. Rodiklis: t2020_41
OECD (2016), „Lithuania“, in Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p. 4. http://dx.doi.org/10.1787/eag-201668-en
101
Ten pat, p.6.
102
ŠMPF (2016), Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės, p.16. http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Bolonijos_e-ledinys_210x297_fin.pdf; Orr, D., & Szabo, M. (2014). Final Report. Lituania, PL4SD, Country Review in Lithuania - May 5-9, 2014, p. 23-24. http://
www.pl4sd.eu/images/CR_Final_Report_Lithuania_Final_version.pdf
103
Į analizę įtraukti rusų (kaip užsienio) kalbos valstybinį brandos egzaminą atsisakyta dėl šio egzamino įtakos pietryčių Lietuvos moksleivių
rezultatams, kai tikėtina rusakalbiai rusų kalbos egzaminą pasirenka laikyti ne kaip gimtosios, bet kaip užsienio kalbos egzaminą.
104
Geriausi rezultatai (44 proc.) pastebimi Neringos savivaldybėje, tačiau čia bent vieną valstybinį brandos egzaminą laikė tik 9 dvyliktokai.
99

100

Šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA
97
OECD (2016), „Lithuania“, in Job Creation and Local Economic Development 2016, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264261976-31-en
98
EUROSTUDENT VI (2016) respondentų atsakymai į klausimą „Kalbant apie kompetencijas, kurias įgijote dabartinėje studijų programoje, kaip,
Jūsų nuomone, Jūs esate pasiruotęs/-usi darbo rinkai po studijų baigimo?“.

Tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertai
rekomenduoja identifikuoti nepakankamai aukštajame moksle atstovaujamas
visuomenės grupes (arba praplėsti šią
sampratą), įvertinti prieinamumą ribojančius veiksnius (ypač vidurinio lavinimo
sistemoje), peržiūrėti priėmimo tvarką,
pasiūlyti tikslinį finansavimą (studijų
vietas) arba alternatyvius priėmimo būdus.102
Aukštojo mokslo, ypač universitetinio,
prieinamumui neigiamos įtakos turi nevienodas valstybinių brandos egzaminų
rezultatų lygis regionuose. Abiturientų
iš skirtingų regionų pasirengimas valstybiniams brandos egzaminams ženkliai
skiriasi: bent vieną VBE (išskyrus užsienio rusų k.103) išlaikiusiųjų aukštesniuoju lygiu dalis tarp savivaldybių svyruoja
nuo 7 proc. Šalčininkų rajone iki 40 proc.
Vilniuje104. Pagal šį rodiklį teigiamai išsiskiria didžiųjų miestų savivaldybės.
Prasčiausia padėtis – rečiau gyvenamose
kaimo vietovėse (32 pav.). Dažnu atveju
skirtumai pastebimi ir savivaldybių viduje: centrinių miestų mokyklų abiturientai
egzaminus išlaiko geriau, nei mokyklų,
esančių rajonuose. Taigi, darant prielaidą, jog įgimti gebėjimai šalies teritorijoje
yra pasiskirstę vienodai, didžiųjų miestų
savivaldybių atotrūkis nuo likusios dalies
atspindi galimybių nelygybę. Didelius
skirtumus tarp miesto ir kaimo vietovėse esančių mokyklų rezultatų rodo ir
tarptautiniai tyrimai, pvz., PISA, EBPO
ataskaitos apie mūsų šalį. Tai, matyt, susiję ir su Nacionalinio egzaminų centro
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pastebėta netolygaus pasiekimų vertinimo miestuose ir kaimuose problema,
kai „skaičiuojant vidutiniškai, įvertinimų
mokykloje ir VBE rezultatų skirtumai
tarp didmiesčių ir kaimo mokyklų – du
balai. Didmiesčio mokinys, mokykloje iš
biologijos turėjęs šešetą, per valstybinį
brandos egzaminą surenka vidutiniškai
40 balų. O kaimo mokyklos mokinys per
egzaminą gauna tuos pačius 40 balų,
nors mokykloje jo žinios buvo įvertintos
aštuonetu. Netgi biologijos dešimtuką
mokykloje turėję kaimo mokiniai per biologijos VBE gavo vidutiniškai tik 60 balų
– tuo tarpu didmiesčio dešimtukininkai
surinko vidutiniškai 80 balų“.105
Vis didėja atotrūkis tarp reikalavimų,
stojantiesiems į valstybės finansuojamas
ir nefinansuojamas I pakopos bei vientisąsias studijas. Pagal dabartinę priėmimo į I pakopos ir vientisąsias studijas
tvarką, norint stoti į valstybės nefinansuojamas studijas, tereikia turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
Tačiau pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas, reikalavimų vis daugėja.
2015 m. pradėta taikyti minimalaus stojamojo balo kartelė. Šiuo metu stojantiesiems į universitetines programas reikia
būti surinkus ne žemesnį nei 3 konkursinį
balą, o į kolegines – ne žemesnį nei 1,6
konkursinį balą. Ateityje šią kartelę planuojama dar kelti. Iš 2015 m. ir vėlesnių
metų abiturientų papildomai pradėta
reikalauti būti išlaikius lietuvių kalbos ir
literatūros egzaminą (stojant į universitetus – valstybinį, stojant į kolegijas –
bent mokyklinį) bei užsienio kalbos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu, o 2016 m.

ir vėlesnių metų abiturientai turi tenkinti
ne tik visus šiuos reikalavimus, bet ir būti
išlaikę matematikos valstybinį brandos
egzaminą106. Šią tendenciją vertinant ne
studijų kokybės, o socialinės dimensijos
požiūriu, ryškėja rizika apsunkinti aukštojo mokslo prieinamumą socioekonomiškai jautresnėms visuomenės grupėms.
Aktualus tampa socialinio teisingumo
klausimas: galinčių už studijas susimokėti ir to padaryti negalinčių galimybės
patekti į aukštojo mokslo studijas tampa labiau nelygios. 2016 m. į tas pačias
programas, VF ir VNF vietas įstojusių asmenų balų vidurkis skiriasi vidutiniškai 2
balais.107
Moksleivių apklausa (MOSTA, 2014)
atskleidė, kad didžiausią įtaką priimant
galutinį sprendimą, kur ir ką studijuoti,
turi galimybė gauti valstybės finansavimą studijoms ir tai netgi ne mažiau
svarbu nei trokštamos studijų programos pasirinkimas (33 pav.). Nemokama
studijų vieta aktualesnė moksleiviams,
gyvenantiems mažesniuose miestuose,
kaimo vietovėse.
Menkai išvystyta neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų pripažinimo sistema. Ekspertų teigimu, neformaliuoju ir
savaiminiu būdu įgytų žinių ir gebėjimų
vertinimo ir pripažinimą kol kas galime
vadinti naujove Lietuvos aukštajame
moksle108. Šiuo metu Lietuvoje savišvietos ar neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo paslaugą, kurią
finansuoja pats kandidatas, teikia 35
aukštosios mokyklos. Tačiau sunku tiksliai įvertinti, kiek aukštosiose mokyklose
veikianti sistema yra produktyvi ir kiek

Šaltiniai: Žurnalas „Kur stoti?“ (2017), http://www.kurstoti.lt/s/6143/brandos-egzaminu-rezultatus-lemia-ir-vietove; Vaizdo įrašas: 2016 metų
biologijos, chemijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos, https://www.youtube.com/watch?v=h_y1wuupscM
106
Šis reikalavimas netaikomas stojantiems į menų programas.
107
Duomenys: LAMA BPO; Skaičiavimai: MOSTA.
108
ŠMPF (2016), Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės, p.6. http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Bolonijos_e-ledinys_210x297_fin.pdf
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efektyviai ja naudojamasi, nes bendro
duomenų registro apie aukštosiose mokyklose pripažintų kompetencijų ar procedūroje dalyvaujančių asmenų skaičių
mūsų šalyje dar nėra. Apytikrę padėtį
gali atskleisti duomenys, kuriuos pateikė
18 aukštųjų mokyklų, jas apklausus elektroniniu būdu. Aukštųjų mokyklų pateikti duomenys rodo ne itin didelį naudojimosi paslauga populiarumą (4 lentelė).
Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad
dauguma aukštųjų mokyklų paslaugą teikia palyginti neseniai. Kita vertus, galbūt
aukštosios mokyklos per mažai remia
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų
pripažinimą. Pateiktus aukštųjų mokyklų
duomenis sunku vertinti ir pagal sėkmingų kompetencijų pripažinimo atvejų
skaičių, nes kai kuriose aukštosiose mokyklose paraiškas pateikusiems kandidatams procedūra galbūt dar nebaigta.
Remiantis vien tik tokiais duomenimis,

taip pat nėra galimybės išanalizuoti asmenų pagal požymius (amžius, išsilavinimas, statusas darbo rinkoje ir pan.) ir
taip nustatyti, kiek kompetencijų pripažinimas suteikia galimybių palankių sąlygų
neturintiems asmenims.109 EUROSTUDENT VI (2016) apklausa atskleidė, kad
kokios nors kompetencijos (ar patirtys),
įgytos neformaliuoju būdu, pirmąjį kartą stojant į aukštąją mokyklą Lietuvoje,
pripažintos apie 12 proc. respondentų,
o dabartinėje studijų programoje (pvz.,
atleidžiant nuo tam tikrų studijų dalykų,
egzaminų, užskaitant ECTS kreditų dalį ar
pan.) – 11 proc. respondentų. Remiantis
ekspertų rekomendacijomis, „ankstesnio
mokymosi rezultatų pripažinimas – viena
iš galimybių pagerinti aukštojo mokslo
prieinamumą ir tuo pritraukti šioms studijoms netradicinį studentą – dirbantį,
auginantį vaikus, studijuojantį ne vienoje
aukštojoje mokykloje ir kt.”.110

31 pav. I pakopos studentų pasiskirstymas kolegijose ir universitetuose pagal bent
vieno iš tėvų išsilavinimą

Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA

ŠMM (2016). Švietimo problemos ir analizė. Savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, Vilnius, p.8. https://www.
smm.lt/uploads/lawacts/docs/575_e047cbd36c131f4d4c98bb60f66609fa.pdf
ŠMPF (2016), Bolonijos procesas Lietuvoje: pasiekimai ir galimybės, p.6. http://www.smpf.lt/uploads/leidiniai/SMPF_Bolonijos_e-ledinys_210x297_fin.pdf
109

110

47

48

MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖ: FAKTAI IR TENDENCIJOS

49

MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖ: FAKTAI IR TENDENCIJOS

32 pav. Bent vieną VBE (išskyrus užsienio rusų k.) aukštesniuoju lygiu išlaikiusiųjų dalis
nuo visų laikiusiųjų, 2016 m. Pažymėtos 10 savivaldybių, kurių rodiklis didžiausias

4 lentelė. Kompetencijų pripažinimas aukštosiose mokyklose
Aukštoji
mokykla
Paslauga
pradėta leisti
(metai)
Kreipėsi
asmenų
(skaičius)
Įskaityta
kompetencijų
(asmenų
skaičius)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2008 2008 2008 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

7

212 271 250 50

3

12

12

14

16

19

22

23

26

4

8

21

25

7

212 216 223 50

3

12

12

11

16

16

15

23

26

5

8

16

6

Šaltinis: Savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (Švietimo problemos analizė, 2016)
Duomenų šaltinis: aukštųjų mokyklų pateikti duomenys

Duomenų šaltinis: ŠVIS
Skaičiavimai: MOSTA

33 pav. Pagrindiniai veiksniai, apsprendžiantys studijų pasirinkimą

Mokslo ir studijų sistemos tarptautinis atvirumas
Dėstytojų ir studentų atvykstamasis
ir išvykstamasis judumas, palyginus su
kitomis ES šalimis, yra mažas. Eurostat
duomenimis111, 2015 m. Lietuvoje studentų, atvykusių iš užsienio, dalis nuo
visų studentų buvo 3,5 proc. (iš Europos
šalių – 1,8 proc.) ir tai vienas žemiausių
rodiklių Europos Sąjungoje (34 pav.). Tačiau užsieniečių, atvykusių studijuoti visą
studijų programą,112 skaičiai auga: 2013
m. Lietuvoje studijavo 3915, o 2015 m.
– 4975 studentai iš užsienio. Stebint atvykstančių ir išvykstančių studentų bei
mokslo ir studijų institucijų darbuotojų
judumą per Erasmus+ programą, matyti
neigiamas tarptautinio mobilumo balansas: daugiau išvykstančiųjų nei atvykstančiųjų (35 pav., 36 pav.). Daktarų karjeros
tyrimas (MOSTA, 2017) atskleidė, kad iš
2013–2015 m. daktaro laipsnį įgijusių asmenų savo doktorantūros metu užsienyje stažavosi 43 proc. (37 pav.). Trumpalaikėse (iki 3 mėn.) stažuotėse užsienyje

Duomenų šaltinis: Eurostat. Rodiklis: educ_uoe_mobs03
Duomenų šaltinis: Eurostat. Rodiklis: educ_uoe_mobs01
MOSTA (2014), Studijų kokybė Lietuvoje: Suinteresuotųjų šalių požiūris, Vilnius, p.151. http://mosta.lt/images/leidiniai/Studiju_kokybe_Lietuvoje_suinteresuotu_saliu_poziuris.pdf
114
Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis of Indicators. Eurostudent V 2012-2015 / Kristina Hauschildt, Christop
Gwosc, Nicolai Netz, Shweta Mishra, p. 191
111
112

Duomenų šaltinis: Moksleivių apklausa, MOSTA, 2014

teigė buvę 36 proc., o ilgalaikėse (ilgiau
nei 3 mėn.) – 15 proc. respondentų. Pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatų
tarptautinėse konferencijose bent kartą
vyko 69 proc., o daugiau nei 3 kartus –
24 proc. daktaro laipsnį 2013–2015 m.
įgijusių asmenų.
EUROSTUDENT VI (2016) apklausa
parodė (38 pav.), kad studentų mažą
tarptautinį mobilumą lemia tikėtinos
papildomos finansinės išlaidos (64 proc.
respondentų), nenoras išsiskirti su artimaisiais (38 proc. respondentų), baimė
netekti darbo (37 proc. respondentų),
asmeninės motyvacijos trūkumas (32
proc.) bei nepakankami užsienio kalbų
įgūdžiai (31 proc. respondentų). Šios
priežastys išryškėjo ir 2014 m. vykdytoje
studentų apklausoje.113 EUROSTUDENT
(V) apklausos114 rezultatai rodo, kad tik
kas dešimtas Lietuvos studentas turėjo
su studijomis susijusios patirties užsienyje. Tai vienas prasčiausių rezultatų palyginti su kitomis Europos šalimis.
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Iš užsienio pritrauktų doktorantų skaičiai – vieni mažiausių tarp EBPO šalių.
2014 m. Lietuvoje tarptautiniai studentai (angl. k. international students) sudarė tik 3 proc. – tai gerokai mažiau nei
EBPO šalių vidurkis, kuris siekia 6 proc.;
ypač maža tarptautinių studentų dalis
doktorantūroje – 3 proc. (EBPO šalių
vidurkis – 27 proc.).115 Tuo Lietuva išsi-

MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖ: FAKTAI IR TENDENCIJOS

skiria iš daugumos EBPO šalių, kur tarptautinių studentų dalis yra didžiausia
būtent doktorantūros pakopoje.116 Kaip
parodoma EBPO 2016 m. ataskaitoje117,
tarptautinių studentų dalis koreliuoja su
MTEP finansavimo lygiu – doktorantai
linkę studijuoti šalyse, kurios investuoja
pakankamai dideles lėšas į MTEP aukštojo mokslo institucijose (R=0,71).

36 pav. Atvykusių ir išvykusių pagal Erasmus+ programą akademinių darbuotojų skaičiaus kaita 2007–2016 m.

34 pav. Studentų užsieniečių dalis nuo visų studentų 2015 m.118

Duomenų šaltinis: Eurostat

Duomenų šaltinis: Eurostat
Rodiklis: educ_uoe_mobs03

37 pav. 2013–2015 m. daktaro laipsnį įgijusių asmenų stažuotės užsienyje doktorantūros studijų metu

35 pav. Atvykusių ir išvykusių pagal Erasmus+ programą studentų skaičiaus kaita
2007–2016 m.

Duomenų šaltinis: Daktarų karjeros tyrimas, MOSTA, 2017

Duomenų šaltinis: Eurostat
OECD (2016), „Lithuania“, in Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p. 4. http://dx.doi.org/10.1787/eag-201668-en
OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, p.330. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
117
Ten pat, p. 186
118
Į grafiką įtrauktos tik tos šalys, apie kurias yra 2015 m. duomenys.
115

116
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38 pav. Kliūtys, trukdančios I ir II pakopos studentams studijuoti užsienyje

Duomenų šaltinis: EUROSTUDENT VI
Skaičiavimai: MOSTA

Inovacijų sistema
Pasaulio konkurencingumo reitinge
Lietuva pakilo iš 36 į 35 vietą. Pasaulio
ekonomikos forumo paskelbtoje 2016–
2017 m. bendrojo konkurencingumo
ataskaitoje, kurioje įvertinamas 138 šalių
ekonomikų konkurencingumas, Lietuva
iš 36 vietos pakilo į 35 vietą (2010 m.
Lietuva buvo 47 vietoje). Pagal metinį
indekso pokytį Lietuvos augimas mažesnis už pirmojo penketuko šalių indekso
pokyčių vidurkį, bet šiek tiek spartesnis
už pirmojo dešimtuko vidurkį. Taigi, jei
tokios augimo tendencijos išliks, nors
lyderiai ir tolsta, galime tikėtis tolesnio
pakankamai spartaus Lietuvos konkurencingumo augimo.
Lietuvos inovacijų sistema stipriai skiriasi nuo žinias ir kūrybą intensyviai taikančių ES ekonomikų. Pasaulio inovacijų
indeksas (39 pav.) išryškina, kad Lietuva
pasižymi gera bendrąja ekonomine infrastruktūra ir kokybišku teisiniu reguliavimu. Vis dėlto po nepriklausomybės
susiformavusios tyrimų sistemos tarp-

tautinis konkurencingumas yra žemas
(0,13 balo įvertis iš 1 galimo, 40 pav.), o
rezultatai, MTEPI ir kūrybinė produkcija,
inovacijų ekonominis poveikis yra menki.
Inovacijų švieslentėje Lietuva išsiskiria
aukštesniais nei ES vidurkis žmogiškųjų
išteklių (0,73) ir finansavimo arba paramos (0,54) rodikliais. Žmogiškų išteklių
„gausą“ lemia disbalansas švietimo sistemoje. Atsižvelgiant į šalies ūkio specifiką
profesinio išsilavinimo populiarumas yra
žemas, jį renkasi gerokai mažiau jaunimo
nei ES, atitinkamai vidurinis ir aukštasis
išsilavinimas įgyjami dažniau. Aukštus finansavimo arba paramos rodiklius lemia
ES vidurkį viršijančios viešojo sektoriaus
MTEP išlaidos ir rizikos kapitalo investicijos.
Mažos tiesioginės užsienio investicijos
į pažangiųjų technologijų sektorių. 2015
m. metų gale sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 13,5
mlrd. eurų (41 pav.). Iš šios sumos investicijos į pažangiųjų technologijų sektorių
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nuo 2012 m. menko ir sudarė tik 82,5
mln. eurų. Investicijos į pažangiųjų ir vidutiniškai pažangiųjų technologijų sektorių buvo 1,1 mlrd. eurų ir nuo 2011 m.
augo.
Mažos, vidutinės (MVĮ) ir valstybinės
įmonės (VĮ) aktyviau įsitraukia į „Horizontas 2020” projektus. Nors, lyginant su
kitomis šalimis, Lietuvos atstovų įsitraukimas į programą yra menkas (25 vieta),
pelno siekiančių dalyvių kiekio augimas –
kasmetinis. Lyginant su kitais organizacijų tipais, verslo atstovai gauna didžiausią
bendrą dotaciją – beveik 8 mln. eurų. Pir-

maisiais programos metais gavusios 132
tūkst. eurų. finansavimą projektus pradėjo vos dvi Lietuvos MVĮ; 2015 m. jau
buvo 14 dalyvių, o finansavimas pasiekė
beveik 3 mln. eurų. 2016 m. fiksuota 18
naujų projektų, kurie gavo 4 mln. eurų.
Didžiausias įsitraukimo augimas fiksuojamas valstybinėse įmonėse: nors 2015
m. pradėtas tik vienas naujas projektas,
2016 m. jų jau buvo 19. Tiesa, 2016 m.
projektai pritraukė kiek mažiau nei 300
tūkst. eurų., o iš 20 VĮ dalyvaujamų projektų, prie 18 prisideda ta pati valstybinė
įmonė – „Oro navigacija“.

39 pav. Pasaulio inovacijų indeksas (skirtumas balais nuo ES vidurkio)

Duomenų šaltinis: Pasaulio inovacijų indeksas, 2016
Skaičiavimai: MOSTA
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1.3. Pagrindiniai mokslo, studiju ir inovaciju rodikliai

40 pav. Inovacijų sąjungos švieslentės dimensijos (normuotos reikšmės)

Duomenų šaltinis: Inovacijų švieslentė, Pasaulio inovacijų indeksas, 2016
Skaičiavimai: MOSTA

41 pav. Tiesioginės užsienio investicijos pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių technologijų sektoriuje 2011–2015 m., mln. eurų (metų pabaigoje)

Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA
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Antrasis skyrius skirtas Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų sistemos stiprybių
apžvalgai. Kiekviename poskyryje pagal
pasirinktus rodiklius ieškota augančio ir

esančio potencialo studijų krypčių grupėse, mokslo srityse bei ūkio subsektoriuose tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu.

2.1. Stipriausių studijų krypčių grupių apžvalga
Aukštojo mokslo nauda asmeniui
bei visuomenei – dažnai analizuojama
tema. Vis labiau akcentuojamas investicijų į aukštąjį mokslą ilgalaikis efektas
– ekonominis valstybės augimas bei socialinės gerovės didinimas. Pabrėžiama
ekonominė išsilavinimo svarba asmeniui
– finansinė grąža ar patrauklesnės galimybės darbo rinkoje. Tiek viešosios politikos formuotojams svarstant tam tikras
priemones ar investicinius mechanizmus,
tiek pavieniams asmenims vertinant skirtingus karjeros kelius dažnai kyla klausimas, kuri aukštojo mokslo plotmė turi
didesnes perspektyvas ateityje.
Siekiant atsakyti į klausimą apie aukštojo mokslo ir studijų potencialą, dėl
didelio ir kintančio studijų programų ir
jas vykdančių institucijų skaičiaus buvo
pasirinkta analizuoti studijų krypčių grupes (toliau – krypčių grupės). Išsikelti
trys smulkesni klausimai: 1) kurios krypčių grupės yra stiprios pagal studentų
pasirengimą ir patrauklumą tarptautiniu
mastu; 2) kuriose krypčių grupėse sudaromos prielaidos kokybiškoms studijoms; 3) kurių krypčių grupių absolventai
sėkmingai įsitvirtina darbo rinkoje. Šiems
klausimams įvertinti buvo pasirinkti pen-

ki rodikliai. Rodiklių apibrėžimai pateikiami 5 lentelėje. Pirmieji du rodikliai
priskiriami indėlio arba pradinių sąlygų
indentifikavimui ir pateikia atsakymą į
pirmąjį klausimą. Trečiasis ir ketvirtasis
rodikliai skirti analizuoti studijų proceso
efektyvumą bei iliustruoti atsakymą į
antrąjį klausimą. Penktasis rodiklis vertina rezultatą bei atsako į trečiąjį išsikeltą
klausimą.
Studijų krypčių grupės, patenkančios
tarp penktadalio stipriausiųjų pagal daugiau nei vieną kriterijų, išskiriamos kaip
aukšto potencialo. Jos traktuojamos
kaip galinčios ateityje tapti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintomis
studijomis119. Pagal pasirinktą metodiką
siekta išvengti krypčių grupių vertinimo
atsižvelgiant į vidutinę visų rodiklių rezultatų reikšmę bei atskirų rodiklių svarbos
vertinimo. Pakopų rezultatus iliustruojančiuose grafikuose pateikiama vidutinė rodiklių reikšmė, skirta sklandesniam
informacijos suvokimui. Toliau pateikiami kolegijų (42 pav.), I pakopos universitetų (43 pav.), II pakopos (44 pav.) ir vientisųjų studijų (45 pav.) stipriausių krypčių
grupių aprašymai bei apibendrintos išvados kiekvienai analizuojamai pakopai.

II pakopos studijų atveju kaip potencialios pasirinktos tos studijų krypčių grupės, kurios pagal daugiausiai rodiklių (3 iš 5) patenka į pirmas
penkias visų studijų krypčių grupių vietas.
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5 lentelė. Pasirinktų rodiklių aprašymas bei stipriausiųjų studijų krypčių grupių
sąrašas.
Kriterijus

Rodiklis

Duomenų šaltinis ir
laikotarpis

1. Įstojusiųjų
akademinis
pasirengimas

Studijuoti įstojusiųjų, surinkusių kritinį konkursinį balą,
dalis tarp visų tais metais įstojusiųjų. Kritinis konkursinis
balas universitetų studentams – 7, kolegijų – 4 balai.

LAMA BPO,
2016 m.

Studijų krypčių grupių kolegijose apžvalga
42 pav. Kolegijų krypčių grupių potencialo vertinimo rezultatai

Apskaičiuojant rodiklį įtraukti tik asmenys, įstoję per
bendrąjį priėmimą.
2. Studijų patrauklumas
tarptautiniu lygmeniu

Studentų, turinčių užsienio pilietybę, dalis tarp visų
studentų.

ŠVIS,
2016 m.

3. Studijų programų
sandaros ir vykdymo
kokybė

Studentų, studijuojančių maksimaliam 6 metų
laikotarpiui akredituotose programose, dalis.

SKVC,
2010–2016 m.,
ŠVIS, 2016 m.

Apskaičiuojant rodiklį įtraukiamos SKVC ir kitų agentūrų
2010–2016 m. vertintos ir akredituotos vykdomos
studijų programos, kuriose atitinkamais metais buvo
registruotų studentų.
4. Studentų išsilaikymas Studentų, perėjusių į antrą kursą, dalis tarp visų įstojusiųjų atitinkamais metais.
(angl. k. persistence)

ŠVIS,
2015–2016 m.

Apskaičiuojant rodiklį įtraukti visi asmenys, studijuoti
įstoję 2015 m. per bendrąjį ir institucinį priėmimą.
5. Absolventų
integracija darbo
rinkoje

Absolventų, dirbusių kvalifikacijos laipsnį atitinkantį darbą, dalis tarp visų samdomais darbuotojais įsidarbinusių
ir studijų netęsiančių absolventų.
Bakalauro kvalifikaciją atitinkančiais laikomos vadovų,
specialistų bei technikų ir jaunesniųjų specialistų
pagrindinės profesijų grupės (1–3 grupės pagal Lietuvos
profesijų klasifikatorių), magistro bei vientisųjų studijų –
vadovų ir specialistų (1–2 grupės).

SODRA ir ŠVIS,
2015 m. absolventų
padėtis 2016 m.
sausio mėn.

Šiuo metu koleginės studijos yra vykdomos trylikoje krypčių grupių. Išanalizavus rezultatus pagal pasirinktus penkis
rodiklius (42 pav.), galima išskirti tris stiprias krypčių grupes: sveikatos, veterinarijos ir ugdymo mokslų. Šios krypčių grupės išsiskiria kaip geriausios bent pagal
du kriterijus.
Sveikatos mokslų krypčių grupėje kolegijose, 2016-2017 m. m. duomenimis,
studijos vykdomos 7 kryptyse, 46 studijų programose, kuriose studijuoja 5818
studentų. Sveikatos mokslai tarp kitų
krypčių grupių kolegijose yra geriausi
pagal du kriterijus: studentų išsilaikymą studijose ir absolventų įsidarbinimą
aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose
darbuose. Net 84 proc. pirmo kurso studentų sėkmingai pereina į antrą kursą,

o visų krypčių grupių vidurkis – 73 procentai. Sveikatos mokslų krypčių grupėje
kolegijose tarp 7 krypčių daugiausia studentų sėkmingai tęsia studijas medicinos ir sveikatos kryptyje (86 proc.). Prasčiausias rezultatas – farmacijos kryptyje,
čia į antrą kursą sėkmingai pereina 63
proc. studentų. Nagrinėjant absolventų
įsidarbinimą aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose pozicijose matyti, kad darbą,
atitinkantį jų kvalifikacijos lygį, gavo 70
proc. sveikatos mokslų absolventų. Palyginimui, visų krypčių grupių kolegijose vidurkis gerokai žemesnis – 48 procentai.
Paklausiausi darbo rinkoje – burnos priežiūros (88 proc.), o prasčiausiai į aukštos
kvalifikacijos profesijas įsidarbina farmacijos absolventai (39 proc.). Nors pagal
kitus kriterijus sveikatos mokslai nėra pa-
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tys stipriausi, tačiau šios krypčių grupės
rezultatai ir likusiuose kriterijuose viršija
bendrą kolegijų vidurkį. Pagal akademinį
įstojusiųjų pasirengimą sveikatos mokslai yra trečioje pozicijoje, o pagal studijų programų kokybę – šeštoje vietoje iš
trylikos.
Veterinarijos mokslų krypčių grupėje
kolegijose, 2016–2017 m. m. duomenimis, yra viena studijų programa (veterinarija), vykdoma Vilniaus kolegijoje. Šioje programoje studijuoja 172 studentai.
Veterinarijos mokslai tarp stipriausių
patenka dėl itin aukšto įstojusiųjų akademinio pasirengimo bei maksimaliam (6
metų) laikotarpiui akredituotos studijų
programos. 2016 m. duomenimis, visi
įstojusieji į veterinarijos studijų programą įstojo su didesniu nei 4 konkursiniu
balu. Palyginimui, įstojusių su 4 ir didesniu konkursiniu balu dalis visose krypčių
grupėse vidutiniškai – 39 procentai. Pagal sėkmingą studentų perėjimą į antrą
kursą veterinarija yra antroje vietoje
tarp visų krypčių grupių. Analizuojant
absolventų integraciją darbo rinkoje,
pastebima, kad veterinarija užima vidutinę poziciją tarp kitų krypčių grupių: 50
proc. dirbančių 2015 m. veterinarijos absolventų įsidarbino aukštos kvalifikacijos
darbuose.
Ugdymo mokslų krypčių grupėje kolegijose vykdoma 16 studijų programų,
kuriose, 2016–2017 m. m. duomenimis,
studijavo 866 studentai. Ugdymo mokslų krypčių grupė, kaip ir sveikatos mokslai, išsiskiria aukštu studentų išsilaikymu
studijose bei absolventų įsidarbinimu
aukštos kvalifikacijos darbuose. Tarp
visų krypčių grupių kolegijose, ugdymo
moksluose didžiausia dalis (84 proc.) pir-

mo kurso studentų sėkmingai pereina į
antrą kursą. Visose kolegijose pedagogikos kryptyje šis rodiklis panašus. Pagal
absolventų įsidarbinimą ugdymo mokslai užima antrą vietą (po sveikatos mokslų) tarp visų krypčių grupių kolegijose.
64 proc. 2015 m. absolventų įsidarbino
pozicijose, atitinkančiose jų kvalifikacijos lygį. Visgi pagal įstojusiųjų akademinį pasirengimą ugdymo mokslų krypčių
grupė yra žemiau kolegijų vidurkio (39
proc.): 4 ar didesnį konkursinį balą turėjo
31 proc. įstojusiųjų. Nepaisant sėkmingo studentų perėjimo į antrą kursą bei
gerų įsidarbinimo rodiklių, pagal studijų
programų akreditavimą ugdymo mokslai
užima paskutinę vietą tarp visų kolegijose vykdomų krypčių grupių. Vos 8 proc.
ugdymo mokslų krypčių grupės studentų studijuoja maksimaliam laikotarpiui
akredituotose studijų programose.
Apibendrinant kolegines studijas matyti, jog stipriausios krypčių grupės išsiskiria motyvuotais studentais – didelė
dalis įstojusiųjų tęsia studijas aukštesniame kurse; jų sėkminga integracija darbo
rinkoje. Geri įsidarbinimo rezultatai ypač
būdingi toms krypčių grupėms, kurių
absolventai įgyja konkrečią profesinę
kvalifikaciją (sveikatos mokslai) arba jų
poreikį darbo rinkoje didele dalimi apibrėžia valstybė (ugdymo mokslai). Aukštas įstojusiųjų akademinis pasirengimas
būdingas dviem iš trijų identifikuotų
krypčių grupių – sveikatos mokslams ir
ypač veterinarijai. Tarptautinis studijų
patrauklumas nėra būdingas koleginėms
studijoms, beveik visų krypčių grupių rezultatai pagal juose studijuojančių užsienio piliečių dalį yra labai žemi.

POTENCIALO PAIEŠKOS: KUR ESAME STIPRŪS?

Studijų krypčių grupių I pakopos universitetinėse studijose apžvalga
43 pav. I pakopos universitetų studijų krypčių grupių potencialo vertinimo rezultatai

I-oje universitetinių studijų pakopoje
studijos yra vykdomos 15 krypčių grupių
(43 pav.). Pagal pasirinktus kriterijus stipriomis įvardinti galima penkias – menų,
socialinių, sveikatos, gyvybės ir fizinių
mokslų studijų krypčių grupes. Ne mažiau kaip du šių grupių rodikliai patenka
tarp penktadalio geriausių krypčių grupių rodiklių. Toliau pateikiamas stipriausių krypčių grupių aprašymas.
Menų krypčių grupėje 2016–2017
m. m. yra vykdomos 57 programos,
jose studijuoja 2854 studentai. Menai
tarp stipriausiųjų patenka pagal studijų patrauklumą tarptautiniu lygmeniu,
studentų išsilaikymo ir absolventų integracijos darbo rinkoje kriterijus. Pagal
užsieniečių dalį tarp studentų, siekiančią
17 proc., menai užima pirmą vietą. Dauguma, 83 proc., užsieniečių – baltarusiai

EHU dizaino studentai. Pagal įsidarbinusių aukštos kvalifikacijos profesijose
absolventų dalį menininkai yra antri (90
proc.). Vis dėlto itin didelė dalis, apie 30
proc., menų absolventų nei dirba, nei tęsia studijas. Tai gali rodyti, jog tarp menų
absolventų labiau paplitęs darbas pagal
individualias sutartis, tačiau taip pat ir
(ar) galimą aukštą emigracijos lygį bei
sunkumus siekiant susirasti darbą. Sėkmingai perėjusių į antrą kursą dalis tarp
menų studentų siekia 81 proc. Pagal
šį rodiklį menai dalijasi antrąja vieta su
dar keturiomis krypčių grupėmis. Pagal
įstojusiųjų su 7 ir aukštesniu konkursiniu
balu dalį menai užima aukštą, 4-tą, poziciją, tačiau svarbu paminėti, jog šiai krypčių grupei galioja kitokia stojamojo balo
sudarymo tvarka. Dauguma stojančiųjų
laiko stojamuosius egzaminus, kurių re-
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zultatai įtraukiami į konkursinį balą.
Socialinių mokslų krypčių grupėje
2016–2017 m. m. yra vykdomos 76 programos, jose studijuoja 10796 studentai. Socialiniai mokslai tarp stipriausiųjų patenka pagal studijų patrauklumo
tarptautiniu lygmeniu kriterijų ir maksimaliam laikotarpiui akredituotose programose studijuojančių studentų dalį.
Beveik pusė socialinių mokslų programas Lietuvoje studijuojančių užsieniečių
yra pasirinkę komunikacijos kryptį. Tarp
užsieniečių taip pat santykinai populiarios politikos mokslų, psichologijos
ir ekonomikos studijos. Programose,
akredituotose maksimaliam laikotarpiui,
2016 m. mokėsi net 88 proc. socialinių
mokslų studentų. Pastebėtina, kad tarp
žurnalistikos krypties programų nebuvo
nė vienos akredituotos 6 metams. Socialiniai mokslai žemesnę nei vidutinę vietą
užima pagal kitus – įstojusiųjų akademinio pasirengimo ir studentų išsilaikymo
kriterijus. Tik 22 proc. į socialinius mokslus įstojusiųjų konkursinis balas buvo 7
ir daugiau. Mažiausiai 7 ir daugiau balų
surinkusių yra tarp įstojusiųjų į socialinio
darbo ir komunikacijos krypčių studijas
(mažiau nei 10 proc.). Tokie rezultatai galimai parodo gan silpną studijuojančiųjų
pasirengimą studijoms. Ketvirtadalis visų
baigusiųjų pirmą socialinių mokslų kursą
studijų netęsė.
Sveikatos mokslų krypčių grupėje
2016–2017 m. m. studijos buvo vykdomos 5 kryptyse, 19 studijų programų, kuriose studijavo 2693 studentai. Sveikatos
mokslai tarp geriausiųjų patenka pagal
sėkmingai perėjusiųjų į antrą kursą dalį
ir absolventų įsidarbinimą aukštos kvalifikacijos darbuose. Grupės viduje pagal
studentų išsilaikymo kriterijų pirmauja

biotechnologijų kryptis (į antrą kursą
pereina 90 proc. pirmakursių), silpniausia – medicinos technologijų kryptis (74
proc.). Sveikatos mokslai pagal studentų
įsidarbinimą aukštos kvalifikacijos pozicijose užima trečią vietą tarp visų krypčių
grupių universitetuose. Geriausiai darbo
rinkoje sekasi burnos priežiūros absolventams: visi įsidarbinę 2015 m. absolventai gavo darbą, atitinkantį jų kvalifikacijos lygį. Taip pat paklausūs slaugos
krypties absolventai (87 proc.). Sunkiau
įsidarbinti pagal kvalifikaciją sekasi visuomenės sveikatos absolventams (62
proc.). Pagal įstojusiųjų akademinį pasirengimą bei studijų tarptautinį patrauklumą sveikatos mokslai atsilieka nuo
visų krypčių universitetuose vidurkio, o
pagal programų kokybės kriterijų užima
vidutinę poziciją.
Gyvybės mokslų krypčių grupėje
2016–2017 m. m. buvo vykdoma 16
programų (5 kryptyse), jose studijavo
1191 studentas. Tarp geriausiųjų ši grupė patenka pagal įstojusiųjų akademinį
pasirengimą bei sėkmingą perėjimą į
antrą kursą. Rezultatai pagal įstojusiųjų
akademinį pasirengimą labai skiriasi tarp
krypčių. Geriausiai pasirengę studijoms
- mikrobiologijos (92 proc. įstojo su 7 ir
didesniu konkursiniu balu) ir genetikos
(91 proc.) krypties studentai, tačiau rezultatai ypač prasti biologijos kryptyje,
kur vos 16 proc. įstojusiųjų turėjo 7 ar didesnį konkursinį balą. Pagal studentų išsilaikymo kriterijų rezultatai tarp krypčių
gana panašūs, nors išsiskiria mikrobiologija, kur visi pirmakursiai tęsia studijas
antrame kurse. Pagal likusius kriterijus
gyvybės mokslai užima gan žemas 10–12
vietas.
Fizinių mokslų krypčių grupėje 2016–

POTENCIALO PAIEŠKOS: KUR ESAME STIPRŪS?

2017 m. m. buvo vykdoma 17 fizinių
mokslų programų, jose studijavo 1352
studentai, vos 49 proc. jų studijavo 6
m. akredituotose programose. Fizinių
mokslų studentai yra stipriai akademiškai pasirengę studijoms. Vidutiniškai beveik pusė (47 proc.) pirmakursių į studijas įstojo su 7 ar aukštesniu konkursiniu
balu, išskirtinai stiprios fizikos (66 proc.)
ir chemijos (47 proc.) kryptys. Toks fizinių
mokslų studentų pasirengimas – trečias
geriausias rezultatas lyginant su kitomis
krypčių grupėmis. Į fizinius mokslus įstoja ne tik gerai pasirengę, bet, tikėtina, ir
gerai apgalvoję savo pasirinkimą studentai: 81 proc. įstojusiųjų sėkmingai perėjo
į antrąjį kursą tęsti studijų. Sėkmingai tęsiančių studijas antrame kurse kiek mažiau aplinkotyros (77 proc.) ir gamtinės

geografijos (77 proc.) kryptyse. Tačiau
svarbu paminėti tai, kad Lietuvoje vis
populiarėjančių fizinių mokslų I pakopos
studijos nėra patrauklios tarptautiniu
mastu, jose studijuoja mažiau nei 1 proc.
užsienio pilietybę turinčių studentų.
Apibendrinant pirmos pakopos universitetinių studijų rezultatus, pastebima, jog itin skiriasi įstojusiųjų akademinis
pasirengimas. Tik keturiose krypčių grupėse studentų, įstojusių su 7 ar didesniu
konkursiniu balu, yra daugiau nei 40 procentų. Itin didelė krypčių grupių sklaida
pagal studijų programų sandaros ir vykdymo kokybės kriterijų. Tik 7 iš 15 krypčių grupių dauguma studentų (daugiau
nei 70 proc.) studijuoja maksimaliam laikotarpiui akredituotose programose.

Studijų krypčių grupių II pakopoje apžvalga
44 pav. II pakopos universitetų studijų krypčių grupių potencialo vertinimo rezultatai
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Antroje universitetinių studijų pakopoje šiuo metu studijos vykdomos 14
krypčių grupių (44 pav.). Pagal analizuojamus rodiklius, stipriomis krypčių grupėmis įvardinti galima dvi – tai sveikatos
ir informatikos mokslų krypčių grupes.
Sveikatos mokslų krypčių grupėje
2016–2017 m. m. vykdomos 24 programos, jose studijuoja 816 studentų. Ši
krypčių grupė tarp stipriausiųjų patenka
pagal studentų, studijuojančių maksimaliam laikotarpiui akredituotose programose, dalį. 81 proc. studentų studijuoja
6 metams akredituotose studijų programose, iš kurių daugiausiai – visuomenės
sveikatos kryptyje (97,5 proc.). Svarbu
paminėti, jog slaugos studijų kryptyje
nėra nė vienos 6 metams akredituotos
studijų programos. Be studijavimo akredituotose studijų programose, sveikatos
mokslų krypčių grupės studentai yra motyvuoti ir išsilaiko studijose. Vidutiniškai
87 proc. įstojusių į sveikatos mokslus perėjo į antrąjį ir tęsė mokslus, daugiausia
tokių studentų studijuoja slaugos studijų
kryptyje (94 proc.). Sėkmingai sveikatos
studijas baigę absolventai taip pat puikiai įsitvirtina darbo rinkoje. Analizuojant
šių absolventų karjeros kelią pastebima,
kad 75 proc. sveikatos mokslų krypčių
grupės dirbančių absolventų dirba aukštos kvalifikacijos darbuose, daugiausia
tai – medicinos ir sveikatos krypties
absolventai. Mažiau nei vidutiniškai,
lyginant su kitomis kryptimis, aukštos
kvalifikacijos profesijose įsidarbina tik
visuomenės sveikatos krypties absolventai (69 proc.).
Informatikos mokslų studijų krypčių
grupėje 2016–2017 m. m. vykdoma 21
studijų programa, jose studijuoja 749
studentai. Viena iš šios grupės stiprybių – tarptautiškumas. Vidutiniškai in-

formatikos moksluose studijuoja apie 7
proc. užsienio pilietybę turinčių studentų, informatikos krypties studijose jų
daugiausia – 13 proc. Kitas svarbus šios
krypčių grupės aspektas – studijų akreditacija. Net 81 proc. studentų studijuoja
6 metams akredituotose studijų programose, daugiausia – programų sistemų ir
informatikos inžinerijos kryptyse. Tai yra
geriausias rezultatas pakopoje po matematikos mokslų. Svarbiausia šios krypčių
grupės stiprybė yra tai, jog informatikos
mokslus baigę absolventai yra itin paklausūs darbo rinkoje – net 86 proc. absolventų sekančiais metais po studijų baigimo
dirba aukštos kvalifikacijos darbuose.
Sėkmingiausiai šiose profesijose dirba
programų sistemų krypties (94 proc.), o
nuo bendro grupės vidurkio atsilieka informacijos sistemų krypties absolventai
(75 proc.).
Apibendrinant antrąją pakopą matyti,
jog daugumos, išskyrus teisės bei žemės
ūkio mokslų, krypčių grupių rezultatai
pasirinktuose rodikliuose viršija 60 procentų. Visose studijų krypčių grupėse
studijuoja tik maža dalis (daugiausia – 14
proc. inžinerijos moksluose) užsienio pilietybę turinčių studentų, tačiau antros
pakopos studijos gerokai patrauklesnės
tarptautiniu mastu lyginant su pirma pakopa, ypatingai – kolegijų. Pagal pateiktus
rezultatus galima būtų daryti išvadą, jog
daugelis vykdomų antros pakopos studijų
yra perspektyvios, ypatingai – sveikatos ir
informatikos studijos. Tačiau svarbus antros pakopos analizės apribojimas yra tai,
jog studentų pasirengimą magistrantūros studijoms įvertinti gali tik pačios institucijos, vykdančios priėmimą į šias studijas, tad analizuojant šių studijų potencialą
nebuvo atsižvelgta į įstojusiųjų akademinį
pasirengimą studijoms.
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Studijų krypčių grupių vientisosiose studijose apžvalga
45 pav. Vientisųjų studijų krypčių grupių potencialo vertinimo rezultatai

Šiuo metu yra vykdomos 6 skirtingų
krypčių grupių vientisosios studijos (45
pav.). Humanitarinių mokslų krypčių grupės rezultatai dėl duomenų trūkumo
apie vykdomas religijos studijas nepateikiami. Menų krypčių grupės rezultatai
dėl duomenų trūkumo taip pat neanalizuojami, tačiau informacijai pateikiami
du apskaičiuoti rodikliai. Pagal pasirinktus kriterijus, įvardinti stipria krypčių
grupe galima tik sveikatos mokslų krypčių grupę. Ši krypčių grupė pirmauja pagal tris iš penkių analizuojamų rodiklių,
pagal kitus du – antroje vietoje.
Vientisosiose sveikatos mokslų studijose 2016–2017 m. m. vykdomos 6
studijų programos, jose studijuoja 5267
studentai. Visos šios vykdomos programos yra akredituotos 6 metams, progra-

mos vykdomos farmacijos, medicinos ir
odontologijos kryptyse. Didžiausia šios
krypčių grupės stiprybė – stojančiųjų
pasirengimas studijoms. Vidutiniškai net
89 proc. įstojusiųjų 2016 m. konkursinis
balas buvo priskiriamas aukštesniajam
pasiekimų lygmeniui, tai yra, buvo lygus
ar aukštesnis nei 7 balai. Reikėtų išskirti
farmacijos kryptį, kur įstojusiųjų aukštesniu pasiekimų lygmeniu buvo 52 procentai. Aukštas stojančiųjų pasirengimas ir
konkurencija stojant galimai nulėmė, jog
įstoję – itin motyvuoti, pagrįstai studijas
pasirinkę studentai. Vidutiniškai 91 proc.
įstojusiųjų į sveikatos studijas sėkmingai
perėjo į antrą kursą toje pačioje studijų
kryptyje, o perėjusiųjų dalis skirtingose
studijų kryptyse reikšmingai nesiskiria.
Analizuojant studijų patrauklumą tarp-
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tautiniame kontekste svarbu tai, jog net
penktadalis visų studijuojančių studentų
turi užsienio pilietybę ir tai yra daugiausia užsieniečių pritraukianti krypčių grupė tiek tarp vientisųjų studijų, tiek lyginant su kitų pakopų krypčių grupėmis.
Apibendrinant vientisųjų studijų rezultatus, pastebėtina, jog rezultatai tarp
skirtingų krypčių grupių yra netolygūs
daugumoje rodiklių, ypatingai analizuojant įstojusiųjų akademinį pasirengimą
ar absolventų integraciją darbo rinkoje.
Sveikatos mokslų grupės konkursinis balas išskirtinai aukštas, lyginant su kitomis
vientisųjų studijų pobūdžio krypčių grupėmis, kur šis rodiklis nesiekia net ir 50
proc. Tokie skirtumai tarp krypčių grupių
gali būti paaiškinami skirtingu konkurencijos tarp stojančiųjų intensyvumu.
Galimai mažiau paklausios krypčių grupės surenka prastesnio pasiruošimo studentus. Tuo tarpu skirtingus integracijos
darbo rinkoje kelius gali nulemti aukštos
kvalifikacijos darbuotojų paklausa, kurios specifika skiriasi priklausomai nuo
regiono, ekonominės veiklos ar profesijų
grupės. Tokios krypčių grupės kaip sveikatos mokslai ar teisė turi bene tiesioginį
sąryšį su valstybės reglamentuojamomis
profesijomis.

Išvados
Apibendrinant visų aukštojo mokslo
sektorių rezultatus, galima identifikuoti biomedicinos studijų srities krypčių
grupes (sveikatos mokslus, veterinariją,
gyvybės mokslus) kaip turinčias aukštą
potencialą tiek universitetinėse, tiek koleginėse studijose. Dėl aukšto šių studijų
populiarumo tarp stojančiųjų bei didelės
konkurencijos šiose krypčių grupėse studijuoja itin gerai pasirengę bei motyvuoti
studentai. Vientisosios sveikatos mokslų
studijos taip pat ypatingai patrauklios
tarp studentų iš užsienio, o įsitvirtinimo
darbo rinkoje rezultatai yra vieni geriausių lyginant visas krypčių grupes.
Kitų krypčių grupių potencialas pagal
skirtingus kriterijus vertintinas gan prieštaringai. Studijos, žadančios galimybę
mokytis drauge su geriausiai pasirengusiais abiturientais, nebūtinai yra tos,
kurios lig šiol absolventams laidavo geriausias darbo rinkos galimybes. Aukšta
sėkmės darbo rinkoje tikimybė dažnai
gali būti siejama su aukštesne rizika studijų nebaigti. Taip pat verta pastebėti,
kad savo kokybe studijos neretai ženkliai
skiriasi krypčių ir studijų programų lygmenyje.
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2.2. Aukšto lygio tyrėjų grupių apžvalga
Mokslo ekscelencija (kokybiškas mokslas) yra vienas iš Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas
2020“ prioritetų. Mokslo ekscelencijos
siekis įtvirtintas visose šios programos
priemonėse ir instrumentuose. Mokslo
ir inovacijų politikos kontekste nėra universalios visoms mokslo sritims ir kryptims galiojančios „mokslo ekscelencijos“
sąvokos. Mokslo ekscelencija nurodo
aukštos ir labai aukštos kokybės mokslinių tyrimų rezultatus. Be to, Europos
kontekste populiarėja tendencija viešuosius finansinius išteklius nukreipti būtent
į tokių centrų finansavimą, taigi, galime
daryti prielaidą, kad mokslo ekscelencijos centrai yra pasitelkiami kaip efektyvios mokslinių tyrimų finansavimo politikos priemonė. Gebėjimas vadovaujantis
atitinkamais kriterijais identifikuoti nacionalinius mokslinių tyrimų ekscelencijos centrus sudaro prielaidas efektyviam
mokslinių tyrimų finansavimui užtikrinti.
Šiame skyriuje identifikuojamos Lietuvos tyrėjų, išsiskiriančių aukšto lygio
moksliniais tyrimais, grupės. Siekiant
nustatyti aukšto lygio tyrėjus atskirose
mokslo srityse, pasirinkti kriterijai, kurie
iki šiol nėra nagrinėti MOSTA tyrimuose:
1. Lietuvos mokslo premijos laureatai;
2. Lietuvos institucijose ginamų disertacijų vadovai;
3. Pirmo kvartilio (Clarivate Analytics, JCR 2015 m. reitingas) žurnaluose
publikavęsi Lietuvos tyrėjai.
Lietuvos mokslo premijos laureatais
120

(pirmasis kriterijus) 1993–2016 m. yra
tapę 507 asmenys. Lietuvos mokslo
premijos kandidatus siūlo mokslininkai,
mokslo ir studijų institucijos ar (ir) verslo
įmonės.120 Vadovavimas disertacijos rengimui (antrasis kriterijus) indikuoja apie
mokslininko gebėjimą įtraukti kitus tyrėjus (tuo metu doktorantus) į mokslinės
krypties plėtojimą. Remiantis LMT disertacijų baze, disertacijų rengimui 2006–
2017 m. vadovavo 1973 asmenys. Publikavimasis pirmojo kvartilio leidiniuose
(trečiasis kriterijus) leidžia nustatyti, ar
mokslininkas tyrimų rezultatus skelbia
prestižiniuose mokslo žurnaluose – ar
jo veikla matoma bei pripažįstama (publikacija atitiko mokslo žurnalo recenzavimo reikalavimus) tarptautiniu mastu.
2012–2016 m. Q1 žurnaluose publikavo
4680 asmenys iš Lietuvos. Taikant šį kriterijų nebuvo atliktas publikacijų autorių
vardų, pavardžių suvienodinimas, todėl
tas pats asmuo skirtingais vardo įrašais
gali kartotis daugiau nei vieną kartą.
Duomenys, reikalingi aukšto lygio tyrėjų identifikavimui pagal išsikeltus kriterijus, analizuoti asmens lygiu. Tai sudaro
galimybę duomenų aibes sujungti ir patikrinti, kiek jos persidengia. Aukšto lygio
tyrėju šiame skyriuje vadinamas asmuo,
kuris tenkina pirmą, antrą ir trečią kriterijus: yra gavęs Lietuvos mokslo premiją,
vadovavęs bent vienos disertacijos rengimui ir turėjęs vieną ar daugiau publikacijų pirmo kvartilio (toliau – Q1) mokslo
leidiniuose. Mokslininkai mokslo sričiai
priskiriami pagal tai, kurioje mokslo srityje gavo Lietuvos mokslo premiją.

LMA, Lietuvos Mokslo premijos konkursų taisyklės http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

81

82

POTENCIALO PAIEŠKOS: KUR ESAME STIPRŪS?

Analizuojant kiekvienos mokslo srities
aukšto lygio tyrėjus naudojami ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo geriausių disertacijų konkurso
duomenys. Identifikuoti 44 mokslininkai,
kurie 2008–2015 m. vadovavo geriausiomis pripažintoms disertacijoms.
Kartu publikuojančių mokslininkų
analizės metodika
Publikacijų metaduomenų (Clarivate
Analytics, Web of Science 2012–2016 m.
publikacijos) pagrindu atlikta mokslininkų bendraautorystės tinklų analizė. Ana-

lizės tikslas – nustatyti, kas yra aukščiausio lygio tyrėjų bendraautoriai.
Bendraautorystės tinklų analizė atlikta mokslininkų Q1 publikacijų duomenų aibę sujungiant su aukšto lygio
tyrėjų aibe. Vėliau atvaizduotas pilnas
(visų mokslininkų, publikavusių Q1 žurnale 2012–2016 m. bei turinčių Lietuvos
prieskyrą) tyrėjų bendraautorystės tinklas (46 pav.). Publikacijų bendraautorių
tinkle pavaizduojami aukščiausio lygio
tyrėjai ir publikacijų bendraautoriai.
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Kiekvienos mokslo srities (pagal tai,
kurioje srityje mokslininkas gavo Lietuvos mokslo premiją) tinklas analizuotas
atskirai, t.y. kartu publikuojantys mokslininkai analizuojami tik vienoje mokslo
srityje. Jeigu autorius yra parengęs dvi ar
daugiau (socialinių mokslų atveju – vieną) publikacijų su kitu autoriumi (-iais),
šis ryšys pavaizduotas linija tarp autorių.
Atvaizduojamų jungčių skaičiaus kartelė
tinkle palaipsniui didinta (atmetami rečiausiai pasikartojantys bendraautorys-

tės atvejai) iki tol, kol vizualiai išryškėjo
dažniausiai drauge publikuojantys autoriai. 6 lentelėje nurodyta, kokia kartelė
parinkta kiekvienai mokslo sričiai, išskyrus humanitarinius mokslus. Šioje srityje
mokslininkų, kurie tenkintų aukšto lygio
tyrėjo apibrėžimą, nebuvo identifikuota. Atsižvelgiant į humanitarinių mokslų
publikavimo specifiką, trečiasis kriterijus (publikacijos Q1 žurnaluose) nebuvo
taikomas.

6 lentelė. Įverčiai, parodantys, kiek autoriai turi parengti publikacijų kartu, kad tinkle
tarp jų atsirastų jungtis
46 pav. Mokslininkų, turinčių Q1 publikaciją, ir aukščiausio lygio tyrėjų aibių santykis

Mokslo sritis (pagal tai, kurioje srityje
mokslininkas apdovanotas mokslo premija)

Bendraautorių tinkle tarp autorių jungtis atvaizduojama, kai kartu parengta toks skaičius publikacijų

Žemės ūkio mokslai

2

Socialiniai mokslai

1

Technologijos mokslai

2

Biomedicinos mokslai

3

Fiziniai mokslai

3

Humanitariniai mokslai

-

Bendrieji rezultatai
Visus tris kriterijus (humanitarinių
mokslų srityje – du kriterijus) atitinka
168 asmenys, kurie šioje analizėje įvardijami kaip aukšto lygio tyrėjais. Fizinių
mokslų srities mokslininkai sudaro 36,7

proc. visų aukšto lygio tyrėjų. Gautus
rezultatus palyginus su Lietuvos mokslininkų skaičiumi, galima pastebėti, kad
socialinių mokslų srityje aukšto lygio tyrėjų proporcija yra mažiausia (47 pav.).
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47 pav. Lietuvos mokslininkų ir aukščiausio lygio tyrėjų pasiskirstymas pagal mokslo
sritis

Daugiausiai darbų, už kuriuos buvo
skirtos Lietuvos mokslo premijos, pristatė VU (įskaitant institutus, kurie šiuo
metu priklauso VU) – 87, KTU – 28, FTMC
ir VGTU po 18, GTC – 12, LAMMC – 10,
LEI, LII, ir LLTI po 8, LKI –7, VDU – 6, LEU

ir LSMU po 5, IMC ir LKTI po 3, ASU, LSTC
ir MRU po 2 ir VDA – 1 (49 pav.). Lietuvos
mokslo premijas gavo daugiau nei 500
mokslininkų, 14 iš jų mokslo premijas yra
gavę du kartus.

49 pav. Lietuvos mokslo premijos pagal mokslo ir studijų institucijas
Duomenų šaltinis: Lietuvos mokslininkų PLE – LSD, 2014 m
Skaičiavimai: MOSTA

Lietuvos mokslo premijos skiriamos
kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros darbus. Jos teikiamos
nuo 1993 m. Iš pradžių buvo skiriama
11 kasmetinių premijų: humanitarinių,
socialinių ir teologijos mokslų – iki 3 premijų; agrarinių, gamtos, matematikos ir
medicinos mokslų srityse – iki 5 premijų;
technikos mokslų – iki 3 premijų. 1999
m. Vyriausybės nutarimu buvo numatyta
skirti 12 premijų: humanitarinių ir socialinių mokslų srityje – 3 premijas, fizinių

mokslų srityje – 3 premijas, biomedicinos
mokslų srityje – 3 premijas, technologijos mokslų srityje – 3 premijas. 2009 m.
nutarta, kad skiriamos ne daugiau kaip 7
Lietuvos mokslo premijos: humanitarinių
ir socialinių mokslų srityse – 2 premijos,
fizinių mokslų srityje – 2 premijos, biomedicinos mokslų srityje (nuo 2012 m. –
biomedicinos ir žemės ūkio) – 2 premijos,
technologijos mokslų srityje – 1 premija.
1993 – 2016 m. buvo skirtos 220 Lietuvos mokslo premijos. Daugiausiai mokslo premijų skirta fizinių mokslų srityje –
61 (48 pav.).

48 pav. Lietuvos mokslo premijos pagal mokslo sritis

Duomenų šaltinis: LMT
Skaičiavimai: MOSTA

Analizuojant disertacijų, kurioms
vadovavo aukšto lygio mokslininkai,
duomenis, pastebime, kad vidutiniškai
vienas mokslininkas per 2006–2017 m.
laikotarpį vadovavo 1,17 disertacijos.
Daugiausiai disertacijų rengimui vadovavo socialinių mokslų srities aukšto lygio

tyrėjai (1,33 disertacijos) ir technologijos mokslų srities mokslininkai (1,25
disertacijos). Pastebima tendencija, kad
dažniausiai fizinių mokslų srities mokslininkai vadovauja technologinių mokslų srities disertacijoms ir atvirkščiai (50
pav.).

50 pav. Disertacijos, kurioms vadovavo aukšto lygio tyrėjai, pagal mokslo sritis

Duomenų šaltinis: LMT
Skaičiavimai: MOSTA

Duomenų šaltinis: LMT 2008-2015 m
Skaičiavimai: MOSTA
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Publikacijų Q1 žurnaluose pasiskirstymas leidžia įvertinti aukšto lygio tyrėjų publikavimosi apimtis. Matome, kad
publikacijų skaičius mokslininkui ženkliai
skiriasi priklausomai nuo mokslo srities.

Dažniausiai aukščiausio lygio mokslo leidiniuose publikuoja darbus fizinių ir biomedicinos mokslų atstovai – atitinkamai
8,7 ir 8,2 publikacijos mokslininkui (per 5
metų laikotarpį) (51 pav.).

51 pav. Aukšto lygio tyrėjų publikacijų Q1 žurnaluose pasiskirstymas pagal mokslo
sritis

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science 2012-2016 m.
Skaičiavimai: MOSTA
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Žemės ūkio mokslai
Žemės ūkio mokslų srityje dirba 11
aukščiausio lygio tyrėjo kriterijus atitinkančių mokslininkų. Jie vadovavo 18
žemės ūkio srities, 4 biomedicinos bei 1
technologijos mokslo srities disertacijai.
Tarp šių disertacijų laimėjusių „Geriausios disertacijos“ apdovanojimą nebuvo.

Analizuojant aukšto lygio tyrėjų (tinkle pažymėti mėlynai) publikacijų tinklą
(52 pav.) matyti, kad išsiskiria keletas kartu publikacijas rengiančių mokslininkų
grupių. Iš jų dviejose drauge publikuojasi
šioje analizėje įvardinti aukšto lygio tyrėjai (7 lentelė).

7 lentelė. Žemės ūkio mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjų ir jų bendraautorių tinklo
rodikliai

Aukšto
lygio
tyrėjai

Kiti
mokslininkai dažniausiai
bendraautoriai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 2)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Viskelis, Pranas

6

+

2

17,2

Duchovskis, Pavelas

5

+

7

15

Brazaityte, Ausra

4

+

6

18,8

Danusevicius, Darius

3

+

2

0,7

Virbickas, Tomas

3

+

1

0,3

Baliuckas, Virgilijus

2

+

1

1

Lozys, Linas

1

0

3

Matusevicius, Algimantas Petras

1

0

2

Ozolincius, Remigijus

1

0

2

Dabkevicius, Zenonas

1

0

1

Pliura, Alfas

1

0

1

Sakalauskiene,
Sandra

5

6

7,8

Samuoliene, Giedre

6

6

12,5

Virsile, Akvile

4

5

20,5

Sakalauskaite, Jurga

2

4

17

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science 2012-2016 m.
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52 pav. Žemės ūkio mokslo srities publikacijų bendraautorių tinklas

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.

Spalva: mėlyna – žemės ūkio mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjai; pilka – kiti mokslininkai bendraautoriai
Linija – bendrų publikacijų skaičius (jungtis atsiranda tada, kai mokslininkai turi 2 ir daugiau bendrų publikacijų)
Skritulio dydis – Q1 publikacijų skaičius
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Biomedicinos mokslai
Biomedicinos mokslų srityje identifikuoti 26 aukšto lygio tyrėjai (8 lentelė).
Disertacijos, kurioms vadovavo šie mokslininkai, parengtos biomedicinos (15),
fizinių (11) ir technologijos (2) mokslų

srityse. Viena iš jų laimėjo „Geriausios disertacijos“ konkursą.
Publikacijų bendraautorių tinkle (53
pav.) matome, kad 10 (iš 26) aukšto lygio
tyrėjų priklauso drauge publikacijas rengiančiai grupei.

8 lentelė. Biomedicinos mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjų ir jų bendraautorių
tinklo rodikliai

Aukšto
lygio
tyrėjai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 3)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Matulis, Daumantas

17

+

16

3,9

Venclovas, Ceslovas

17

+

2

7,2

Valkiunas, Gediminas

14

+

6

5,8

Meskys, Rolandas

12

+

8

2,3

Kupcinskas, Limas

11

+

9

14,5

Rotomskis, Ricardas

10

+

3

5,9

Jurevicius, Jonas

8

+

9

0,5

Tamulaitis, Gintautas

7

+

3

13,6

Kulys, Juozas

7

+

1

1,7

Barsiene, Janina

6

+

4

4,5

Ruksenas, Osvaldas

5

0

1

Zvirbliene, Aurelija

4

0

2,5

Alaburda, Aidas

3

2

2,7

Buda, Vincas

3

1

0

Razumiene, Julija

3

0

3,3

Piskarskas, Algis

2

0

51

Kalinauskas, G.

2

0

0,5

Slapsyte, Grazina

1

0

1

Sasnauskas, Kestutis

1

0

0

Mauricas, Mykolas

1

0

0

Kucinskiene, Zita
Ausrele

1

0

0

Kucinskas, Vaidutis

1

0

8
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Aukšto
lygio
tyrėjai

Kiti
mokslininkai dažniausiai
bendraautoriai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

Kucinskas, Vaidutis

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 3)

POTENCIALO PAIEŠKOS: KUR ESAME STIPRŪS?

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

1

0

8

Ivaskeviciene, L.

1

0

1

Gedvilaite, Alma

1

0

1

Didziapetriene,
Janina

1

0

0

Zubriene, Asta

7

11

3,7

Martisiene, Irma

10

10

0,4

Grazulis, Saulius

12

10

10,4

Treinys, Rimantas

10

9

0,5

Navalinskas, Antanas

8

9

0,5

Manakova, Elena

8

9

10,4

53 pav. Biomedicinos mokslo srities publikacijų bendraautorių tinklas

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.
Skaičiavimai: MOSTA

Spalva: mėlyna – biomedicinos mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjai; pilka – kiti mokslininkai bendraautoriai
Linija – bendrų publikacijų skaičius (jungtis atsiranda tada, kai mokslininkai turi 2 ir daugiau bendrų publikacijų)
Skritulio dydis – Q1 publikacijų skaičius
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Fiziniai mokslai
Fizinių mokslų srityje identifikuotas
didžiausias skaičius aukšto lygio tyrėjų – 62. Srities mokslininkai vadovavo
55 fizinių (9 lentelė) ir 17 technologinių
mokslų sričių disertacijų rengimui, iš kurių 3 buvo pripažintos geriausiomis metų
disertacijomis.
Iš viso 28 (iš 62) aukšto lygio tyrėjai

publikuojasi drauge su kitais mokslininkais (54 pav.). Matome, kad tarp aukšto
lygio tyrėjų yra V. Šikšnys ir S. Klimašauskas, kurie pastaraisiais metais sulaukė
išskirtinio pripažinimo tarptautiniu mastu. Analizuodami publikacijų tinklą pastebime šių mokslininkų bendraautorius
– tikėtina, kad jie taip pat prisidėjo prie
mokslo pasiekimų.

9 lentelė. Fizinių mokslų srities aukšto lygio tyrėjų ir jų bendraautorių tinklo rodikliai

Aukšto
lygio
tyrėjai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 3)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Ramanavicius,
Arunas

31

+

14

13,2

Ramanaviciene,
Almira

25

+

12

15,9

Grazulevicius, Juozas
V.

24

+

18

8

Siksnys, Virginijus

20

+

13

37,9

Jursenas, Saulius

19

+

17

8,2

Niaura, Gediminas

19

+

7

7,8

Getautis, Vytautas

16

+

15

7,3

Juska, Gytis

16

+

10

12,4

Kareiva, Aivaras

16

+

4

4,8

Gulbinas, Vidmantas

14

+

5

4,9

Klimasauskas, Saulius

14

+

4

17,3

Banys, Juras

13

+

5

3,5

Valincius, Gintaras

10

+

5

9,4

Baronas, Romas

8

+

2

2,5

Makuska, Ricardas

8

+

2

7

Pileckas, Konstantin

7

+

1

5,3

Zukauskas, Arturas

7

+

5

6,1

Sablinskas, Valdas

6

+

3

3,2

Tumkevicius, Sigitas

6

+

2

5

Gaigalas, Gediminas

5

0

2,4
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Aukšto
lygio
tyrėjai
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PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)
Gaubas, Eugenijus

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 3)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

5

+

1

3,8

Kaulakys, B.

5

+

1

3,6

Jarasiunas, Kestutis

4

+

1

Remeikis, Vidmantas

4

Trinkunas, Gediminas

3

Balevicius, S.

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

1

0

21

Laurincikas, A.

1

0

2

4,3

Mackevicius, V.

1

0

0

0

0,8

1

0

0

+

3

6,3

Malinauskas, Albertas

3

+

2

3

Matulis, Algirdas

1

0

6

Zurauskiene, N.

3

+

2

3

Padarauskas, Audrius

1

0

2

Arlauskas, Kestutis

3

0

13,3

Rackauskas, Alfredas

1

0

0

Butkus, Eugenijus

3

2

5

Ramanauskas,
Rimantas

1

0

1

Dubietis, Audrius

3

0

12,7

Sapagovas, Mifodijus

1

0

9

Genevicius, Kristijonas

3

1

8

Smilgevicius, Valerijus

1

0

0

Orliukas, Antanas
Feliksas

3

0

3

Vaitkus, Juozas
Vidmantis

1

0

2

Tautvaisiene, Grazina

3

1

1,3

Valiulis, Gintaras

1

0

24

Zemaitaitis, Algirdas

3

1

5

Jankauskas, Vygintas

23

23

9,7

Leipus, Remigijus

2

0

4,5

Kazlauskas, Karolis

16

14

6,6

Juzeliunas, Eimutis

2

0

1,5

Malinauskas, Tadas

12

11

9,2

Ciegis, Raimondas

2

0

1

Volyniuk, Dmytro

14

9

5,7

Dubickas, Arturas

2

0

3

Grazulis, Saulius

12

9

10,4

Krotkus, Arunas

2

0

5

Daskeviciene, Maryte

9

9

9,9

Norkus, Eugenijus

2

0

16

Manakova, Elena

8

9

10,4

Sirutkaitis, Valdas

2

0

16,5

9

9

20,2

Ulevicius, Vidmantas

2

0

7,5

Nazeeruddin, Mohammad Khaja

Varanavicius, Arunas

2

0

3,5

Kazukauskas, Vaidotas

1

0

1

Razumas, V.

1

0

1

Adomavicius, R.

1

0

1

Cenys, Antanas

1

0

0

Gutauskas, M.

1

0

0

+

+

+

Aukšto
lygio
tyrėjai

Kiti
mokslininkai dažniausiai
bendraautoriai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

Ivanauskas, Feliksas

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 3)

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.
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54 pav. Fizinių mokslų srities publikacijų bendraautorių tinklas

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.
Skaičiavimai: MOSTA

Spalva: mėlyna – fizinių mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjai; pilka – kiti mokslininkai bendraautoriai
Linija – bendrų publikacijų skaičius (jungtis atsiranda tada, kai mokslininkai turi 2 ir daugiau bendrų publikacijų)
Skritulio dydis – Q1 publikacijų skaičius
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Technologijos mokslai
Technologijos mokslų srityje dirba 40
mokslininkų, atitinkančių aukščiausio lygio tyrėjo apibrėžimą. Pagal vadovavimų
disertacijoms duomenis (10 lentelė) matyti, kad šios mokslų srities mokslininkai
vadovavo ne tik technologijos mokslo
srities disertacijoms (36 disertacijos),
bet ir fizinių mokslų (12), socialinių (1)
bei biomedicinos (1). Trys technologijos
mokslų srities disertacijos, kurioms vadovavo šie mokslininkai, buvo pripažintos geriausiomis metų disertacijomis.

Publikacijų tinklo duomenys rodo,
kad technologijos mokslo srityje dirbantys aukšto lygio tyrėjai dažniausiai iš
visų mokslų sričių drauge publikuojasi
Q1 žurnaluose – iš viso yra 4 grupės (55
pav.), kuriose daugiau nei 1 asmuo yra
aukščiausio lygio tyrėjas.

10 lentelė. Technologijos mokslų srities aukšto lygio tyrėjų ir jų bendraautorių tinklo
rodikliai

Aukšto
lygio
tyrėjai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 2)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Zavadskas, Edmundas Kazimieras

27

+

10

13

Ragulskis, Minvydas

13

+

6

2,5

Zilinskas, Antanas

11

+

4

4,1

Tamulevicius, Sigitas

10

+

8

4,4

Zilinskas, Julius

10

+

3

5,3

Makareviciene,
Violeta

9

+

7

9,9

Kaklauskas, Gintaris

7

+

3

8,1

Ostasevicius, Vytautas

7

+

8

2,6

Augutis, Juozas

6

+

5

5,8

Kazys, Rymantas

6

+

5

2,8

Mazeika, Liudas

6

+

6

2,5

Kacianauskas,
Rimantas

4

+

1

3,5

Sendzikiene, Egle

4

+

3

10

Mockus, Jonas

4

0

3,5
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Aukšto
lygio
tyrėjai
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PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 2)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Caplinskas, Albertas

3

+

3

2

Laurinavicius,
Alfredas

3

+

2

6

Rimkevicius, Sigitas

3

+

4

4,3

Kaklauskas, Arturas

2

+

2

19,5

Kaliatka, Algirdas

2

0

5

Kulvietis, G.

2

1

2

Levisauskas,
Donatas

2

0

Lukosevicius,
Arunas

2

+

Poskas, Povilas

2

+

Slanciauskas,
Anupras

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

1

0

0

Stankevicius, V

1

0

0

Tamulevicius,
Tomas

9

10

2,9

Volyniuk, Dmytro

14

7

5,7

Cherpak,
Vladyslav

4

7

6,8

6

Stakhira, Pavlo

4

7

6,8

7

8,3

4

Baryshnikov,
Gleb

3

2

Minaev, Boris

3

7

8,3

2

0,5

2

0

4

Uspuras,
Eugenijus

2

0

0

Pranevicius, L.

1

0

3

Abrutis, Adulfas

1

0

4

Antonovic, Valentin

1

0

0

Atkociunas, J.

1

0

1

Baltrenas, Pranas

1

0

0

Bansevicius, R. P.

1

0

2

Barauskas,
Rimantas

1

0

2

Belevicius,
Rimantas

1

0

5

Dagys,
Mindaugas

1

0

7

Gylys, Jonas

1

0

6

Grigonis,
Alfonsas

1

0

5

Miliauskas, G.

1

0

0

Simutis,
Rimvydas

1

0

1

+

Aukšto
lygio
tyrėjai
Kiti
mokslininkai dažniausiai
bendraautoriai

PAVARDĖ,
VARDAS
(paryškinti tyrėjai
atvaizduoti grafike)

PUBLIKACIJŲ
SK.

Staniskis, Jurgis
Kazimieras

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 2)

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.

55 pav. Technologijos mokslų srities publikacijų bendraautorių tinklas

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.
Skaičiavimai: MOSTA

Spalva: mėlyna – technologijos mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjai; pilka – kiti mokslininkai bendraautoriai
Linija – bendrų publikacijų skaičius (jungtis atsiranda tada, kai mokslininkai turi 3 ir daugiau bendrų publikacijų)
Skritulio dydis – Q1 publikacijų skaičius
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Socialiniai mokslai
Socialinių mokslų srityje identifikuoti 3 aukšto lygio tyrėjai. Jie vadovavo 4
disertacijoms – 3 socialinių (11 lentelė),
1 humanitarinių mokslų srities. 1 disertacija buvo pripažinta geriausia metų disertacija. Iš dalies tokį aukšto lygio tyrėjų
skaičių galima būtų paaiškinti tam tikrų
mokslo krypčių publikavimo specifika
(vietinių mokslo problemų sprendimą ir

publikavimą nacionaliniuose žurnaluose). Esama situacija taip pat patvirtina
Lietuvos mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo ekspertų išvadas dėl žemo
Lietuvos socialinių mokslų tarptautiškumo.121
Autorių tinkle matyti, kad tik vienas iš
trijų mokslininkų parengė publikaciją su
bendraautoriais, todėl visas tinklas suformuotas vieno asmens (56 pav.).

11 lentelė. Socialinių mokslų srities aukšto lygio tyrėjų ir jų bendraautorių tinklo
rodikliai

Aukšto
lygio
tyrėjai

Kiti
mokslininkai dažniausiai
bendraautoriai

PAVARDĖ,
VARDAS

PUBLIKACIJŲ
SK.

AR TURI BENDRAAUTORIŲ
(bent 1)

BENDRAAUTORIŲ SK.

VIDUTINIS
CITAVIMŲ SK.

Zukauskiene, Rita

5

+

13

6

Norkus, Zenonas

1

0

0

Tereskinas, Arturas

1

0

0

Altoe, Gianmarco

1

6

3

Lenzi, Michela

1

6

3

Perkins, Douglas D.

1

6

3

Santinello, Massimo

1

6

3

Scacchi, Luca

1

6

3

Vieno, Alessio

1

6

3

Erentaite, Rasa

1

2

0

Arnett, Jeffrey J.

1

2

16

Bergman, Lars R.

1

2

0

Crocetti, Elisabetta

1

2

0

Ferrer-Wreder, Laura

1

2

0

Sugimura, Kazumi

1

2

16

Daukantaite, Daiva

1

1

11

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.

121
MOSTA (2015), Mokslo palyginamasis tyrimas, Vilnius, socialinių mokslų ataskaitos (2) http://mosta.lt/lt/mokslines-veiklos-palyginamasis-tyrimas/ataskaitos
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56 pav. Socialinių mokslų srities publikacijų bendraautorių tinklas

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.
Skaičiavimai: MOSTA

Spalva: mėlyna – technologijos mokslų srities aukščiausio lygio tyrėjai; pilka – kiti mokslininkai bendraautoriai
Linija – bendrų publikacijų skaičius (jungtis atsiranda tada, kai mokslininkai turi 3 ir daugiau bendrų publikacijų)
Skritulio dydis – Q1 publikacijų skaičius
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Humanitariniai mokslai
Humanitarinių mokslų srityje identifikuoti 26 aukščiausio lygio tyrėjai (publikacijų Q1 leidiniuose kriterijus nebuvo
taikomas). V. Ambrazas Lietuvos mokslo
premijos apdovanojimą gavo du kartus.

Daugiausia kartų (10) disertacijos rengimui vadovavo A. Andrijauskas. Trys
mokslininkai vadovavo socialinių mokslų
srities, o J. Bučas (architektas) – keturioms technologijų mokslų srities disertacijoms (12 lentelė).

12 lentelė. Humanitarinių mokslų srities aukšto lygio tyrėjų rodikliai
VADOVAUTA DISERTACIJŲ (PAGAL MOKSLO
SRITIS)
Vardas pavardė

Gauta Lietuvos Vadovauta
mokslo premijų disertacijų

A

B

H

Vytautas Ambrazas

2

2

2

Antanas Andrijauskas

1

10

10

Albertas Rosinas

1

7

6

Vladas Žulkus

1

7

7

Eugenija Ulčinaitė

1

5

5

Jurgis Bučas

1

5

1

Rūta Janonienė

1

5

5

Vytautas Levandauskas

1

5

5

Aleksas Girdenis

1

4

4

Bronislovas Genzelis

1

4

4

Domas Kaunas

1

4

2

Darius Staliūnas

1

3

3

Aldona Paulauskienė

1

2

2

Edvardas Gudavičius

1

2

2

Ingė Lukšaitė

1

2

2

Juozapas Girdzijauskas

1

2

2

Loreta Vilkienė

1

2

1

Meilutė Ramonienė

1

2

2

Mindaugas Maksimaitis

1

2

Mykolas Michelbertas

1

2

P

S

1

4

2

1

2
2

T
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VADOVAUTA DISERTACIJŲ (PAGAL MOKSLO
SRITIS)
Vardas pavardė

Gauta Lietuvos Vadovauta
mokslo premijų disertacijų

A

B

H

Mykolas Michelbertas

1

2

2

Viktorija DaujotytėPakerienė

1

2

2

Algirdas Girininkas

1

1

1

Artūras Dubonis

1

1

1

Irena Regina Merkienė

1

1

1

Zigmas Zinkevičius

1

1

1

Zigmuntas Kiaupa

1

1

1

P

S

T

Duomenų šaltinis: Clarivate Analytics Web of Science, 2012-2016 m.

Apibendrinimas
Tyrime aukšto lygio tyrėju laikomas
asmuo, savo karjeros metu gavęs Lietuvos mokslo premiją, vadovavęs vienos
ar daugiau disertacijų rengimui bei publikavęs bent vieną mokslo darbą aukščiausio lygio (Q1) leidinyje. Publikacijų
Q1 žurnale kriterijus nebuvo taikomas
humanitarinių mokslų tyrėjams dėl šios
mokslo srities specifikos. Pagal šį apibrėžimą identifikuoti 168 asmenys, kurie
atitinka aukšto lygio tyrėjo apibrėžimą.
Fizinių mokslų srities mokslininkai sudaro 37 proc. visų aukšto lygio tyrėjų (62
asmenys).

Vadovavimų disertacijų rengimui
duomenys rodo, kad vidutiniškai aukšto
lygio tyrėjas vadovavo 1,17 disertacijos (2006–2017 m.) ir publikavo apie 5
mokslo darbus Q1 leidinyje (2012–2016
m.).
Publikacijų bendraautorių tinklų analizė leido identifikuoti mokslo darbus kartu rengiančių tyrėjų grupes. Visų mokslo
sričių bendra tendencija – aukščiausio
lygio tyrėjai retai publikuojasi kartu. Dažniausiai drauge publikuojasi technologijos mokslo srities atstovai – iš viso 4
bendraautorių grupės, kuriose yra 2 ar
daugiau aukščiausio lygio tyrėjų.

2.3. Augančių ūkio subsektorių ir MTEP prioritetų
apžvalga
Šiame poskyryje identifikuojami sparčiausiai augantys Lietuvos ekonomikos
subsektoriai bei stipriausi Sumanios specializacijos prioritetai. Pirmiausia glaustai aptariamos Lietuvos ūkio vystymosi
kryptys Baltijos jūros šalių regiono kon-

tekste. Vėliau pateikiama ūkio subsektorių analizė išskiriant tuos subsektorius,
kurie 2010–2014 m. laikotarpiu pasižymėjo spartesniu nei Lietuvos vidurkis
pridėtinės vertės, investicijų ir darbuotojų skaičiaus augimu. Galiausiai pristatomi

du, identifikuoti kaip stipriausi, Sumanios specializacijos prioritetai.
Siekiant nustatyti, kurie Lietuvos ūkio
sektoriai galėtų būti įvardinti kaip stiprūs, buvo remtasi detaliausiais (4 ženklų
kodavimo detalumo, EVRK klasių) LSD
pateikiamais duomenimis. Remiantis
išsamesniu nei įprasta šalies makroekonominėse apžvalgose (2 ar 3 ženklų)
duomenų detalumu, gaunami tikslesni
ir vaizdesni rezultatai. Nors ekonomikos
stebėseną apsunkino tai, kad naujausi
duomenys yra 2014 m., tačiau ir su šiuo
apribojimu pavyko atskleisti šalies ūkio
vystymosi bruožus, ryškius struktūrinius
pokyčius.
Stipriems Lietuvos ūkio sektoriams atskleisti buvo pasirinkti šie rodikliai:
1) įmonių sukurta pridėtinė vertė
2014 m.;
2) per 2010–2014 m. įmonių sukaupta investicijų į materialinį turtą ir
įrenginius suma;
3) sąlyginio darbuotojų skaičiaus
pokytis nuo 2010 iki 2014 m.
Analizės pradiniame etape atrinkti tie
ūkio subsektoriai, kuriuose pridėtinės
vertės, investicijų ir darbuotojų skaičiaus
augimo tempai 2010–2014 m. buvo didesni nei Lietuvos vidurkis. Iš viso nustatyti 120 iš 542 kriterijų atitinkantys ūkio
subsektoriai.
Antrame etape išskirtas 71 augimo
rodikliais labiausiai išsiskiriantis ūkio subsektorius (pavaizduoti 58–60 pav.). Taip
pat pažymėta, kurie iš išskirtų subsektorių:
1) pagal ekspertinio vertinimo rezultatus122 galėtų sėkmingai pasinaudoti valstybės investicijomis 2017–

2020 m. Sumaniosios specializacijos
programoje numatytų technologijų
kūrimui;
2) 2008–2015 m. deklaravo VMI
MTEP išlaidas.
Siekiant nustatyti, kurie Sumanios
specializacijos prioritetai yra stiprūs,
buvo remiamasi pirmosios Sumaniosios
specializacijos pažangos ataskaitos123
rezultatais. Identifikuoti prioritetai, pasižymintys didžiausia kritine mase pagal
mokslinių tyrimų potencialo ir vykdomų
MTEP projektų rodiklius. Mokslinių tyrimų potencialas nustatytas vertinant
patentų ir Q1 publikacijų skaičių, normalizuotą cituojamumą bei tarptautiškumą. Projektų atveju vertinta, kokia dalis
„Intelekto“ priemonei teiktų paraiškų
atitiko MTEP ir Sumanios specializacijos
kriterijus, kokį finansavimą užsitikrino
įmonės, taip pat EK programos „Horizontas 2020“ skirtas finansavimas.
Regioninis ūkio subsektorių kontekstas
Baltijos jūros šalių regionui124, kuris
apima ir Lietuvą, yra būdingi tradiciniai
miškininkystės, medžio gaminių ir baldų
gamybos, taip pat vandens transporto ir
žuvininkystės, metalų gavybos ir apdirbimo, naftos ir dujų gamybos įmonių klasteriai. Iš žmogiškajam kapitalui imlių klasterių Baltijos jūros regione stipriausias
yra komunikacinės įrangos ir paslaugų
klasteris. Taip pat didelė dalis MVĮ yra susitelkusios rinkodaros paslaugų, vaizdo ir
garso įrašų sektoriuose.
Lietuvoje pagrindinės augimo galimybės arba kitaip – didžiausia proveržio tikimybė, remiantis Europos klasterių pa-

122
MOSTA (2017), Sumaniosios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita, Vilnius, http://sumani2020.lt/images/documents/ss/sumani_specializacija_pirmoji_ataskaita.pdf
123
Ten pat
124
Ketels, C. ir H. J. Pedersen (2016). State of the Region Report. The Top of Europe – Doing Well Today, Feeling Worried about Tomorrow. https://
www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_RegionRep.pdf
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norama125 (2016), yra logistikos paslaugų,
mėlynojo augimo bei pažangaus pakavimo srityse (13 lentelė). Atsižvelgiant į tai,
kad Lietuvoje yra viena stambi biofarmacijos įmonė, kuri nepateko į EKP vertinimų, Lietuvoje taip pat yra stipri biofarma-
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cijos sritis, kuri ją pasižymėjo 130 proc.
pridėtinės vertės augimu 2010–2014
m.126. Atitinkamai bendrą Lietuvos padėtį Europos klasterių panoramos ataskaitoje galima būtų vertinti kaip santykinai
gerą.

57 pav. Įmonių deklaruotos MTEP išlaidos pagal ekonomikos subsektorius per
2008–2015 m.

13 lentelė. Mažų ir vidutinių įmonių klasterių būklė
Proveržio sritys

Lietuva

Latvija

Pažangaus pakavimo

2

1

3

3

Estija

Biofarmacijos
Mėlynojo augimo
Kūrybinių industrijų

1

1

Skaitmeninių industrijų

1

1

Aplinkosaugos

1

1

Patirčių ekonomikos

1

Logistikos paslaugų

4

4

1

Paaiškinimas: keturkampio plotas atitinka įmonių 2008–2015 m. deklaruotų MTEP išlaidų sumą. Iš viso 99,7 mln. eurų.
Skliaustuose pateiktas išlaidas deklaravusių įmonių skaičius. Nepavaizduoti subsektoriai, kuriuose investicijos mažesnės
nei 0,5 mln. eurų, iš viso 12,6 mln. eurų.

Medicinos įrangos

1

1

1

Duomenų šaltinis: VMI
Skaičiavimai: MOSTA

Judrumo technologijų

1

1

1

Pastaba: vertinimo skalė nuo 1 iki 4 balų, kur 4 yra geriausias įvertinimas.
Duomenų šaltinis: Europos klasterių panorama, 2016

Ūkio subsektorių MTEP aktyvumas
MTEP veiklas vykdantys Lietuvos ūkio
subsektoriai vaizduojami 57 paveiksle.
Jie identifikuoti pagal tai, ar konkrečiam
subsektoriui priskirtos įmonės 2008–
2015 m. buvo VMI deklaravusios MTEP
išlaidas. Pažymėtina, kad kiekviename
iš subsektorių išlaidas deklaravo tik po
keletą įmonių. Ryškesnė išimtis yra kom-

piuterių programavimo veiklos subsektorius – 47 įmonės. Didžiausias išlaidas
deklaravo vidutiniškai pažangių technologijų, chemikalų ir chemijos produktų
gamybos įmonės (C20). Tarp pažangių
technologijų įmonių išsiskyrė kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (C26), o žinioms imlių paslaugų
- kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (J62).

Ketels, C. ir Protsiv, S. (2016). European Cluster Panorama 2016. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381/attachments/1/translations/en/renditions/native
MOSTA (2017), Sumaniosios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita, Vilnius. http://sumani2020.lt/images/documents/ss/sumani_specializacija_pirmoji_ataskaita.pdf
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Augančiųjų ūkio subsektorių grupės
Detalūs ūkio subsektorių augimo ana-

lizės pagal LSD duomenis rezultatai pateikiami subsektorius suskirstant į tris
grupes (žr. 14 lentelę).

14 lentelė. Augančių ūkio subsektorių rodiklių ir grupavimo reikšmių intervalai
Subsektoriai
Rodiklis

Didžiausio darbuotojų skaičiaus
augimo (58 pav.)

Didesnės
pridėtinės vertės
(59 pav.)

Mažesnės
pridėtinės vertės
(60 pav.)

Įmonių sukurta pridėtinė
vertė 2014 m. (mln. eurų)

134–475,
išskirtys 23 ir 35

28–104,
išskirtys 15 ir 19

5–31

Per 2010-2014 m. įmonių sukaupta investicijų į materialinį turtą ir įrengimus
suma (mln. eurų)

20–410

8–144

1–48

Sąlyginio darbuotojų skaičiaus nuo 2010
iki 2014 m. pokytis

2733–7742

33–2228

109–1515

Pridėtinės vertės nuo 2010 iki 2014 m.
pokytis (mln. eurų)

10–244

6–49

2–22
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Pirmosios grupės (58 pav.) ūkio subsektorių analizė parodė, kad 2010–2014
m. sparčiausiai augantys subsektoriai
Lietuvoje – statyba, kitų baldų gamyba,
programavimas. Statybų ir baldų gamybos sektoriai taip pat pasižymėjo ir
didžiausiomis sukauptomis investicijomis – atitinkamai 410 ir 300 mln. eurų.
Pakankamas investicijų lygis yra svarbi
tolimesnio pridėtinės vertės augimo
prielaida. Statybų sektoriaus itin spartus
augimas sietinas su aibe skirtingų veiksnių: pagyvėjimu po krizės, ilgametėmis
nepakankamomis statybų apimtimis,
viešojo sektoriaus investicijomis, aukštu
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būsto ir verslo patalpų poreikiu, taip pat
investiciniu nekilnojamojo turto patrauklumu esant žemai palūkanų normai.
Baldų gamybos plėtra rodo tradicinių
Baltijos jūros šalių regiono konkurencinių pranašumų stiprėjimą. Kompiuterių
programavimo (stambiausio iš visų analizuotų pažangiųjų technologijų subsektoriaus), užsakomojo pardavimo paštu ir
internetu plėtra yra svarbios skaitmeninių industrijų plėtros sritys. Specializuotų švietimo, restoranų paslaugų plėtra
atspindi naujus besikeičiančios visuomenės poreikius.

Antrosios grupės (59 pav.) ūkio subsektorių analizė parodė šių (konkurenciniais Baltijos jūros šalių regiono pranašumais besinaudojančių) Lietuvos ūkio
subsektorių augimą: medienos ruošos,
metalo konstrukcijų, plastikinių pakuočių
ir kitų gaminių gamybos, reklamos agentūrų, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės
apklausų veiklų. Skaitmeninių industrijų
raidą rodo informacinių technologijų ir
kompiuterių paslaugų, kompiuterių konsultacinės veiklos, elektroninės ir telekomunikacinės įrangos prekybos, spaus-

dinimo subsektorių dinamiška plėtra.
Keleto smulkesnių subsektorių dinamika – oro transporto priemonių nuomos,
sandėliavimo ir saugojimo – rodo aktyvų
logistikos sektoriaus vystymąsi. Investicijomis ir augimu pasižymėjo eilė su statybomis, inžinerinės infrastruktūros plėtra
susijusių ūkio subsektorių, taip pat nekilnojamojo turto agentūrų veikla. Atskirai
paminėtina medicinos paslaugų plėtra:
odontologinės praktikos ir gydytojų specialistų veiklos.

59 pav. Didesnės pridėtinės vertės ūkio subsektoriai

58 pav. Didžiausio darbuotojų skaičiaus augimo ūkio subsektoriai

Paaiškinimas: apskritimo dydis - pridėtinės vertės augimas 2010–2014m. Vaizduojami subsektoriai, 2014 m. pasižymėję
didesne nei 30 mln. eurų pridėtine verte ir kuriuose nagrinėjamu laikotarpiu padaugėjo mažiau nei 2228 sąlyginiais
darbuotojais. Dvi išimtys pagal pridėtinę vertę: nekilnojamojo turto agentūrų bei oro transporto priemonių ir įrangos
nuomos vaizduojamos dėl aukštų investavimo rodiklių.
Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA
Paaiškinimas: apskritimo dydis – pridėtinės vertės augimas 2010–2014 m. Vaizduojami subsektoriai, kuriuose analizuojamu laikotarpiu padaugėjo bent 2733 sąlyginiais darbuotojais ir 2014 m. pasižymėjo didesne nei 134 mln. eurų pridėtine
verte. Dvi išimtys pagal pridėtinę vertę: kito, niekur nepriskirto švietimo ir užsakamojo pardavimo paštu arba internetu
vaizduojamos dėl spartaus darbuotojų skaičiaus augimo.
Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA

Trečiosios grupės (60 pav.) ūkio subsektorių analizė parodė, kad didžiausiu
darbuotojų skaičiaus augimu pasižymėjo

su statybomis susiję subsektoriai: baigiamųjų ir apdailos darbų, grindų ir sienų dengimo, staliaus dirbinių įrengimo.
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Panašios tendencijos būdingos keletui
kūrybinių ir švietimo subsektorių, tačiau
investicijos ir vien pinigais matuojama
sukurta pridėtinė vertė juose nebuvo didelė. Pridėtinė vertė daugiausia išaugo
regione stiprioje medienos pramonės
srityje: popierinių ir kartotinių gaminių,
sumontuotų parketo grindų gamybos.
Pažymėtina, kad mažesnių dinamiškų
sektorių plėtra yra akivaizdi tik tiesio-
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giai su ja susiduriantiems. Pažangiųjų
technologijų optinių prietaisų gamybos
subsektorius, kuriame 2010-2014 m. sukauptos investicijos buvo 33 mln. eurų
(430 proc. augimas) ir pasipildyta 136
(53 proc.) sąlyginiais darbuotojais, patenka būtent į šią grupę. Šis pavyzdys
geriausiai iliustruoja, kokie dar nedideli
Lietuvoje yra sparčiai augantys pažangiųjų technologijų subsektoriai.

60 pav. Mažesnės pridėtinės vertės subsektoriai

vertė kūrybinių ir meno subsektorių
atveju nebuvo aukštos.
Stipriausių Sumanios specializacijos prioritetų apžvalga
Šioje apžvalgos dalyje aprašomi du
pagal pirmosios sumaniosios specializacijos pažangos ataskaitos127 rezultatus
atrinkti Lietuvos MTEP prioritetai: 1) Fotoninių ir lazerinių technologijų (toliau lazerinių technologijų), priklausantis Sumanios specializacijos programos „Naujų
gamybos procesų, medžiagų ir technologijų“ krypčiai, bei 2) Molekulinių technologijų medicinai ir biofarmacijai (toliau
- molekulinių technologijų), priklausantis
„Sveikatos technologijų ir biotechnologijų“ krypčiai. Jie pasižymi šių savybių
deriniu: aukštomis verslo deklaruotomis
MTEP išlaidomis, tarptautiniu moksliniu
potencialu, aktyvia patentavimo veikla,
sėkmingu dalyvavimu EK „Horizontas
2020“ programoje, taip pat intensyviai
naudojosi „Intelekto“ priemonės finansavimu. Kiti prioritetai nepasižymi visapusiškomis stiprybėmis. Pavyzdžiui,
nors IRT sektorius yra itin svarbus šalies
ekonomikoje ir yra vienas sparčiausiai
augančių, tačiau pagal išskirtus MTEP
prioritetus pamatuotas mokslinis potencialas nėra aukštas.

Paaiškinimas: Apskritimo dydis - pridėtinės vertės augimas 2010–2014m. Vaizduojami subsektoriai, 2014 m. pasižymėję
mažesne nei 30 mln. eurų pridėtine verte.
Duomenų šaltinis: VMI
Skaičiavimai: MOSTA

Apibendrinimas
Išskirtuose 71 iš 542 (13 proc.) šalies
ūkio subsektorių per 5 metus prireikė
daugiausiai naujų darbo pajėgumų – 83
tūkst. iš 107 tūkst. naujų sąlyginių darbuotojų. Didžioji augimo 2010–2014 m.
dalis teko statybų sektoriui ir konkuren-

ciniais Baltijos jūros šalių regiono pranašumais besiremiantiems tradiciniams
subsektoriams. Žinioms imlūs dinamiški
subsektoriai priklauso skaitmeninių industrijų sričiai. Plėtra taip pat išsiskyrė
sveikatos ir kūrybiniai subsektoriai. Vis
dėlto investicijos ir kuriama pridėtinė

Ekonominių prioritetų rodiklių kaita
Sparčiausiai vystosi molekulines ir lazerines technologijas kuriantys pažangiųjų technologijų ūkio subsektoriai. Per
pastarąjį penkerių metų laikotarpį technologijas kuriantys sektoriai sėkmingai
augo. Žinoma, maži ūkio sektoriai lengviau gali demonstruoti augimą nei dide-

lės ir brandžios industrijos, tačiau vis dėlto jie yra svarbūs ekonomikoje. Žinioms
imlios ūkio šakos kuria didelę pridėtinę
vertę ir savo produkciją eksportuoja į
pasaulinę rinką. Be to, sudaro prielaidas
rastis tarpsektorinei technologijų sklaidai (angl. k. spill-over), su aprūpinimu ar
technologijomis susijusiems verslams
bei mokslinei-tiriamajai veiklai.
Nagrinėjant stipriausių MTEPI prioritetų ekonominius pokyčius, kiekvienam prioritetui ekspertinio vertinimo
būdu128 buvo priskirti šalies ekonomikos
subsektoriai. Molekulinių technologijų
prioritete numatytas technologijas gali
kurti šie trys subsektoriai: 1) pagrindinių
vaistų pramonės gaminių ir farmacinių
preparatų gamybos, 2) optinių prietaisų
ir fotografijos įrangos gamybos ir 3) biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos. Pagal naujausius LSD pateikiamus 2014 m. duomenis, juos iš viso
sudarė 58 įmonės, kurių 2010 m. buvo
kiek per 30.
Dalis biotechnologijų ir lazerinių technologijų įmonių sutampa, kadangi optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos subsektorius priskirtinas abiems
prioritetams. Lazerinėms technologijoms taip pat priskirtas vienas unikalus
subsektorius – elektros apšvietimo įrangos gamybos. Pagal 2014 m. duomenis,
lazerinių technologijų prioritetui priklausė 31 įmonė. Lyginant su 2010 m., įmonių prieaugis nebuvo didelis – padaugėjo
dviem. Tačiau lazerinių technologijų įmonės yra sukūrusios tvarų klasterį, kuris
pasaulinėje rinkoje užima tvirtas pozicijas. Darbuotojų skaičius klasteryje augo
sparčiai (15 lentelė).

127
MOSTA (2017), Sumaniosios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita, Vilnius, http://sumani2020.lt/images/documents/ss/sumani_specializacija_pirmoji_ataskaita.pdf
128
Ten pat
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15 lentelė. Prioritetams priskirtų įmonių augimas
Rodiklis

Molekulinės technologijos

Lazerinės technologijos

Pridėtinė vertė (gamybos kainomis)

1,3 kartų, 88,7 mln. eurų

2/3 kartų, 29,2 mln. eurų

Pelnas

3 kartus, 64,7 mln. eurų

1/2 karto, 14 mln. eurų

Materialinės investicijos

1/3 kartų, 14 mln. eurų

3 kartus, 5,7 mln. eurų

Sąlyginis darbuotojų skaičius

1/4 kartų, 1153

2/3 karto, 872
Duomenų šaltinis: LSD
Skaičiavimai: MOSTA

Stipriausiems Sumanios specializacijos prioritetams priskirtos įmonės – vienos iš daugiausiai pelno mokesčio sumokėjusiųjų Lietuvoje. Stambiausios ir
ryškiausios nagrinėjamiems Sumanios
specializacijos strategijos prioritetams
priskirtos įmonės identifikuotos remiantis TOP 1000 Lietuvos įmonių pagal pardavimo pajamas sąrašu.
Iš biotechnologijų prioritetui priskirtų
įmonių į minėtąjį sąrašą yra įtrauktos keturios. Dvi įmonės – UAB „Sicor Biotech“
bei UAB „Valentis“ – užsiima farmacinių
preparatų gamyba. UAB „Biotechpharma“ vykdo biotechnologijų mokslinius
tyrimus ir taikomąją veiklą. UAB „Thermo Fisher Scientific“ taip pat skirtina
biotechnologijų prioritetui, nors įmonė
ir nepriklauso ekspertų identifikuotiems
ekonomikos subsektoriams (įmonė priskiria save apdirbamosios gamybos sektoriui).
Lazerinių technologijų prioritete buvo
identifikuotos trys bendrovės. Dvi iš jų
– UAB „Northcliffe Lighting“ ir UAB „Artilux NMF“ – vykdo apšvietimo įrenginių
gamybinę veiklą, o viena – „Šviesos konversija“ – gamina ir kuria lazerines technologijas. Ši įmonė taip pat priskirtina
ir prie su biotechnologijomis susijusių
komponentų gamybos. Toliau pateikiamas trumpas šių įmonių aprašymas.

Stipriausios prioritetų įmonės
UAB „Sicor Biotech“. Remiantis 2015
m. duomenimis, įmonės, gaminančios
vaistinius preparatus, pardavimo pajamos siekė 200 mln. eurų, o pelnas prieš
mokesčius – 100 mln. eurų. Pagal pardavimo pajamas įmonė Lietuvoje užėmė 26
vietą. „Sicor Biotech“ 2016 m. sumokėjo
daugiausiai pelno mokesčio Lietuvoje
– 20 mln. eurų, aplenkdama AB „Lifosa“, AB „Swedbank“, AB „Achema“, UAB
„Maxima LT“. 2017 m. „Sicor Biotech“
buvo įdarbinusi 239 darbuotojus, o vasario mėnesį vidutinė darbuotojo alga
buvo 2200 eurų/mėn.
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“.
Tai yra pasaulyje didžiausios molekulinės biologijos produktus ir paslaugas
mokslui teikiančios bendrovės dukterinė
įmonė. Pagal pardavimo pajamas, kurios
2015 m. sudarė 102 mln. eurų, Lietuvoje
ji yra 68. Įmonės pelnas prieš mokesčius
buvo 37 mln. eurų, o pelno mokesčio
buvo sumokėta 6,3 mln. eurų – įmonė
užėmė 6 vietą Lietuvoje, nusileisdama
UAB „Maxima LT“, tačiau aplenkdama
UAB „Tele2“. Šių metų pradžioje įmonėje
dirbo 672 darbuotojai, kurie gavo 3200
eurų vidutinę mėnesinę algą.
UAB mokslinė-gamybinė firma „Šviesos konversija“. Lazerius gaminanti „Šviesos konversija“ pagal pardavimo pajamas

2015 m. Lietuvoje buvo 347 vietoje. Lyginant su 2014 m. įmonės pardavimo pajamos šoktelėjo trečdaliu ir viršijo 25 mln.
eurų. Šiuo laikotarpiu pelnas prieš mokesčius padidėjo beveik 50% ir sudarė
beveik 12 mln. eurų, tai, kaip ir būdinga
didelės pridėtinės vertės ekonominėms
veikloms, siekia beveik pusę pardavimo
pajamų. Šioje MVĮ 2017 m. vasario mėnesį dirbo 170 darbuotojų, o vidutinė
mėnesinė alga buvo 1600 eurų.
UAB „Biotechpharma“. 2015 m. į
vaistų pramonę orientuotos pažangios
įmonės apyvartą sudarė 14 mln. eurų, o
pelnas prieš mokesčius perkopė 3 mln.
eurų. TOP 1000 sąraše tai leido įmonei
užimti 625 vietą. Šių metų pradžioje įmonėje dirbo 122 darbuotojai, kurių vidutinis atlyginimas siekė 1200 eurų/mėn.
UAB „Valentis“. Pagal pardavimo pajamas, kurios buvo daugiau nei 10 mln.
eurų, farmacinius preparatus gaminanti
įmonė 2015 m. buvo 853 Lietuvoje. Įmonės pelnas prieš mokesčius – 322 tūkst.
eurų. 2017 m. pradžioje įmonė darbino
109 darbuotojus, o vidutinė alga buvo
1000 eurų/mėn.
MTEPI finansavimo šaltiniai ir temos
Mažiausiai ketvirtadalis stipriausiems
Sumanios specializacijos prioritetams
priskiriamų įmonių deklaravo MTEPI
veiklas. Remiantis 2008–2015 m. duomenimis, beveik ketvirtadalis (14 iš 59)
molekulinių technologijų prioritetui priskirtinų įmonių deklaravo MTEP išlaidas
VMI. Lazerinių technologijų prioritete
MTEP deklaravo kas penkta įmonė (7
iš 32). Visos 7 įmonės priklauso vienam
ekonominės veiklos subsektoriui – optinių prietaisų ir fotografijos įrangos

gamybos, o šis sektorius vykdant stebėseną priskirtas abiems minimiems prioritetams. Subsektoriuje 7 iš 12 įmonių
deklaravo MTEP veiklas.
Buvo aktyviai naudojamasi stambiausiomis mokslinių tyrimų finansavimo
priemonėmis. Tai matyti iš mokslo ir
verslo bendradarbiavimo skatinimui skirtų priemonių analizės. Lazerinių technologijų prioritete 53 proc. paraiškų
atitiko stambiausios mokslo ir verslo
bendradarbiavimo skatinimo priemonės
Lietuvoje „Intelektas“ (administruojama
LVPA) reikalavimus, o po 2 vertinimo etapo 6 projektai užsitikrino 2,4 mln. eurų
finansavimą (16 lentelė). Pagal EK programą „Horizontas 2020“ vykdomiems
projektams yra skirtas 2,4 mln. eurų finansavimas. Lazerinių technologijų prioriteto „Intelekto“ priemonės projektuose numatomos plėtoti temos:
• tirti naujus lazeriuose ir netiesinės
optikos prietaisuose naudojamus stiklus, keramiką, kristalines medžiagas
ir skaidulas;
• kurti naujo tipo lazerinių stiprintuvų maketus;
• kurti naujų netiesinės optikos
prietaisų maketus;
• tirti ir kurti trumpų impulsų lazerius;
• tirti naujas, infraraudonųjų spindulių srities galimybes;
• kurti trumpus ir ultratrumpus impulsus generuojančius lazerius;
• vystyti lazerines spektroskopines
sistemas;
• tirti ir kurti optinius ir optomechaninius komponentus;
• kurti lazerinių technologinių įrenginių prototipus.
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16 lentelė. Įgyvendinami lazerinių technologijų „Intelekto“ priemonės projektai
Pareiškėjas

Projektas

Projekto vertė
paraiškoje,
tūkst. eurų

Skirtos lėšos,
tūkst. eurų

UAB „Ekspla”

Ultratrumpieji impulsai ateities
technologijoms (TRUST)

1170

634

UAB „Optogama“

Kompaktiškų akiai saugaus 1,54 µm bangos
ilgio nanosekundinių lazerių tyrimai ir kūrimas
(akronimas “Kaukas”)

901

591

Lazerinio apdirbimo staklėms skirto optikos
modulio, integruoto femtosekundiniu lazeriu,
sukūrimas (FemtoModulis)

736

UAB „Integrated
Optics”

PERiodinės struktūros LAzerio Spektro valdymui (PERLAS)

677

UAB „Standa”

Lygiagrečios kinematikos pozicionavimo
sistemų kūrimas

416

Modulinė, terahercų dažnio (THz), spektroskopijos sistema su optinio žadinimo - THz
zondavimo plėtiniu (SPEKSIS)

151

UAB „Altechna R&D”

UAB „Teravil”

Pareiškėjas

Projektas

Projekto vertė
paraiškoje,
tūkst. eurų

Skirtos lėšos,
tūkst. eurų

UAB „Imunodiagnostika”

UAB „Imunodiagnostika” investicijos į MTEP:
inovacijos alergijų diagnostikoje

1338

742

UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras”

Kamieninių ląstelių kultivavimo/pagausinimo iki terapinio ląstelių kiekio technologijos
sukūrimas

1189

430

UAB „Biocentras”

Organizmo imunomoduliavimo ir piktybinių
ląstelių dauginimosi stabdymo technologija
pagrįsta molekulių manipuliavimu S.cerevisiae
preparatais (ImunoM)

724

344

UAB „Nomads”

Antimikrobinis preparatas Pseudomonas aeruginosa infekcijų gydymui

537

335

UAB „Energenas”

Biosentox (Biologiniai sensoriai toksinų detekcijai)

514

372

UAB „Baltymas“

Natyvaus rekombinantinio žmogaus kaltinklino
baltymo gamybos technologijos sukūrimas
mielių raiškos sistemoje

466

344

UAB „Diagnolita”

Naujos prostatos vėžio diagnostikos
priemonės (NPVDP)

436

256

UAB “ThermoPharma Baltic”

Priešvėžinių vaistinių preparatų technologijos
sukūrimas atrankių karboanhidrazės ix slopiklių
pagrindu

257

177

461

401
215
105

Duomenų šaltinis: LR finansų ministerijos 2014-2020 m. Struktūrinių investicijų portalas

Molekulinių technologijų prioritete
94 proc. paraiškų atitiko „Intelekto“ priemonės reikalavimus, o prioritetas gavo
didesnį nei kiti finansavimą – 5,9 mln.
eurų. Priemonė sulaukė 17 molekulinių
technologijų paraiškų. Po antrojo vertinimo etapo buvo atrinkta 10 projektų.
Programoje „Horizontas 2020” šis prioritetas yra užsitikrinęs 2,3 mln. eurų finansavimą. Molekulinių technologijų prioriteto „Intelekto“ projektuose (17 lentelė)
numatomos plėtoti temos:
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• rekombinantinių baltymų ir ląstelių bei kamieninių ląstelių technologijų;
• tirti ir kurti genomines ir postgenomines tyrimų technologijas;
• tirti ir kurti molekulinės diagnostikos technologijas ir biožymenis, plėtoti molekulinės diagnostikos metodus ir molekulinius įrankius,
• tirti ir kurti jutiklius ir skysčių mikromanipuliavimo, mikro- ir nanotechnologijas.

17 lentelė. Įgyvendinami molekulinių technologijų „Intelekto“ priemonės projektai
Pareiškėjas

Projektas

Projekto vertė
paraiškoje,
tūkst. eurų

Skirtos lėšos,
tūkst. eurų

UAB Biotechnologinės farmacijos
centras
“Biotechpharma”

Biopanašių monokloninių antikūnų gamybos
technologijų sukūrimas

7594

2224

UAB Biotechnologinės farmacijos
centras
„Biotechpharma”

Antros kartos ekspresinės sistemos, pritaikytos IgG1 tipo monokloniniams antikūnams
gaminti, kūrimas

1878

724

Duomenų šaltinis: LR finansų ministerijos 2014-2020 m. Struktūrinių investicijų portalas

Buvo aktyviai dalyvaujama programoje „Horizontas 2020“. Lazerinių technologijų prioritetui priskirtini 9 lietuvių
vykdomi projektai, kurie yra užsitikrinę
2,37 mln. eurų finansavimą. 4 projektus
įgyvendina mokslo institucijos, 3 – verslo
įmonės, 2 – viešoji įstaiga. Molekulinių
technologijų prioritetui priskirti du projektai. Vieną projektą įgyvendina mokslo
institucija, o kitą – verslo įmonė. Abi organizacijos dalyvauja kaip projekto partnerės. Programa dalyviams iš viso skyrė
1,15 mln. eurų dotaciją. Dalyvaujančių
organizacijų įnašas – 1,16 mln. eurų. Molekulinių technologijų prioritetas užsitikrino didesnį finansavimą iš „Intelekto“

priemonės, o lazerinių technologijų iš
programos „Horizontas 2020“.
Pagal pasirinktus rodiklius analizuojamus prioritetus lenkia tik vienas sumanios specializacijos programos prioritetas
– transporto ir IRT, o panašiais rezultatais pasižymi du prioritetai – lanksčių gamybos sistemų ir saulės energetikos.
Apžvelgus „Horizontas 2020“ projektų aprašus molekulinių technologijų
prioritete identifikuoti dažniausiai pasikartojantys raktažodžiai: baltymai, vėžio
gydymas ir diagnostika, ląstelės, DNR,
antikūnai, biosensoriai ir diagnostika,
RNR, nanostruktūros. Lazerinių technologijų prioritete – skaiduliniai lazeriai,

„Horizontas 2020” projektų ir patentų priskyrimas Sumanios specializacijos prioritetams yra preliminarus ir ateityje bus tikslinamas. Pateikiamus rezultatus reikia vertinti tik kaip indikatyvinius
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optinė skaidula, spinduliuotė, bangos
ilgis, difrakcinė gardelė, femtosekundiniai pluoštai, šviesos impulsai, pjezoelektrinis lazeris.
Mokslinis potencialas
Stiprios mokslininkų grupės VU bei
Fizinių ir technologijos mokslų centre.
Pagal 2017-04-21 Web of Science (WoS)
duomenis 2014-2015 m. molekulinių
technologijų prioritetui priskirtinos 63
Q1 publikacijos su Lietuvos mokslininkų afiliacijomis. Cituojamiausi prioriteto
mokslininkai dirba VU. Produktyviausias
iš autorių prof. V. Šikšnys parengė 8 publikacijas, kurios vidutiniškai cituotos 2
kartus dažniau nei srities pasaulio vidurkis (iš viso 121 kartą). Publikacijos, kurių
vienas iš autorių yra Č. Venclovas (6) iš
viso cituotos 68 kartus, 1,5 karto dažniau
nei pasaulio vidurkis. E. Manakova yra 5
publikacijų, kurios cituotos 61 kartą, autorė.
Lazerinių technologijų prioritetui priskirtinos 88 Q1 publikacijos. 62 proc.
publikacijų autorių nurodė VU afiliaciją,
35 proc. Fizinių tyrimų centro, o 10 proc.
- KTU. VU dirbantys mokslininkai: prof.
A. Kareiva (5 publikacijos, cituotos 35
kartus), prof. A. Dubietis (4, 37 kartus),
doc. A. Melnikaitis (4, 29 kartus), prof. A.
Katelnikovas (3, 21 kartą) - yra cituojami
1,5 dažniau nei srities pasaulio vidurkis.
Fizinių tyrimų centro publikacijos - G. Račiukaičio (8 publikacijos, cituotos 20 kartų), M. Gedvilo (3, 14 kartų) - cituotos 2
kartus rečiau nei srities pasaulio vidurkis.
KTU mokslininkai į produktyviausiųjų sąrašą nepateko.
Pavienės publikacijos elitiniuose Q1
žurnaluose lemia aukštesnį nei pasaulio vidurkis cituojamumą. Molekulinių

technologijų prioritete po 11 ir daugiau
straipsnių publikuota PloS ONE (JIF =
3,1), Nucleic acid research (JIF = 9,2) žurnaluose. Publikacijos šiuose žurnaluose
cituotos rečiau nei srities pasaulio vidurkis. Kituose žurnaluose publikuota ne
daugiau kaip po dvi publikacijas, tačiau
aukštesnį nei srities pasaulio vidurkis
bendrąjį cituojamumą užtikrino būtent
jos. Visų pirma tai 2 publikacijos, susijusios su CRISPR bakterijų ir archae apsauginių sistemų tyrimais, JAV žurnaluose:
PNAS (8 kartus aukštesnis nei pasaulio
vidurkis publikacijos cituojamumas), Molecular Cell (5,4). Taip pat publikacijos
Nature (4,4), Analyst (3,8), Blood (3,3),
Electrochimmica acta (3,2) žurnaluose.
Lazerinių technlogijų prioriteto aukštesnis nei pasaulio vidurkis straipsnių
cituojamumas buvo optikos srities žurnaluose: Optic letters (11 straipsnių, 1,7
karto), Optic express (8 straipsniai, 1,3
karto), Lazer physics letters (6, 1,7 karto),
Applied optics (5, 2,3 karto). Išsiskyrė publikacijos Physical review letters, kurios
cituotos 8,3 karto dažniau nei pasaulio
vidurkis. Publikacija apie optinių gardelių panaudojimą generuojant šaltą atomų gardelę, kurios vienas iš autorių yra
G. Juzeliūnas, cituota 96 kartus. Ženklus
prioriteto straipsnių skaičius buvo publikuotas Applied physics letters (10), Semiconductor science ant technology (6), tačiau šių publikacijų cituojamumas buvo
mažesnis nei srities pasaulio vidurkis.
Molekulinių technologijų darbus dažniausiai cituoja JAV, o lazerinių – Lietuvos mokslininkai. Abiejų prioritetų publikacijos iš viso cituotos (be savicitavimų)
po 500 kartų. Tarp citavusių molekulinių
technologijų tematika Lietuvos autorių
parengtus straipsnius dažniausiai buvo
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JAV (200 kartų, 40 proc.), Kinijos (77, 15
proc.), Vokietijos (47, 10 proc.) mokslininkai. Lietuviai tarp citavusiųjų tik ketvirtoje vietoje - 47 citavimai (6 proc). Lazerinių technologijų atveju lietuviai yra
pirmoje vietoje - 150 kartų, 31 proc., kinai - antroje (99, 20 proc.), o amerikiečiai
- trečioje (78, 16 proc.). Tai yra ryškiausias
prioritetų skirtumas pagal mokslometrinius rodiklius. Molekulinių technologijų
srityje taip pat šiek tiek dažniau nei lazerinių technologijų yra publikuojama su
didžiausių šalių - JAV (20 proc. publikacijų vs 14 proc. visų publikacijų), Vokietijos
(16 proc. vs 13 proc.) ir Prancūzijos (13
proc. vs 8 proc.) mokslininkais.
Pagal institucijas lazerinių technologijų straipsnius dažniausiai citavo Pranzūzijos CNRS (27 kartus), Maskvos Lomonosovo universiteto (27), Kinijos mokslų
akademijos (19) mokslininkai. Molekulinių technologijų - Kalifornijos universiteto sistemos (27 kartus), Hovardo Hjudžeso medicinos instituto (19), JAV DOE
(19), Harvardo universiteto (18).
Sritys, kuriose kuriamos ir naudojamos Lietuvos mokslininkų sukurtos
žinios, skiriasi nežymiai. Pagal WoS kategorijas molekulinių technologijų prioriteto straipsniai priskirti ląstelių biochemijos (20), tarpdisciplininių mokslų
(15) sritims, o daugiausiai cituoti ląstelių
biochemijos (128 kartus), ląstelių biologijos (56), tarpdisciplininių mokslų (56),
hematologijos (41) ir onkologijos (40)
srityse. Lazerinių technologijų straipsniai
publikuoti optikos (52), taikomosios fizikos (28) ir tarpdisciplininėje medžiagų
mokslo srityje (21), o pagal sritis cituoti
tokiu pat eiliškumu.
Prioritetai Lietuvoje išsiskiria patentavimo apimtimis. Išanalizavus Valstybinio

patentų biuro 2015-2017 m. paskelbtus
patentus, lazerinių technologijų prioritetui priskirti 9 patentai. Iš jų 7 pateikti
verslo atstovų, 2 mokslo. Molekulinių
technologijų prioritetui priskirta 14 patentų. Iš jų 7 pateikti verslo atstovų, 5
mokslo ir 2 – privačių asmenų. Tai yra
aukščiausi rodikliai tarp visų Lietuvos
MTEPI prioritetų.
Apibendrinimas
Biotechnologijas ir lazerines technologijas kuriantys ūkio sektoriai auga
sparčiau nei šalies vidurkis. Prioritetų
MTEP veiklų apimtys yra solidžios. Abu
prioritetai užsitikrino beveik identišką
„Horizontas 2020“ programos finansavimą (po 2,3 mln. eurų), tik skiriasi projektų skaičius (2 molekulinių technologijų
ir 9 lazerinių technologijų). Molekulinių
technologijų prioritetas taip pat užsitikrino didesnį Intelekto priemonės finansavimą ir įgyvendins didesnį projektų
skaičių: 10 projektų, kurių bendra vertė
5,9 mln. eurų, palyginti su 6 lazerinių
technologijų projektais, užsitikrinusiais
2,4 mln. eurų.
Darbuotojų mėnesinis atlyginimas
subsektoriuose lenkia vidutines nacionalines, tiek ir vidutines Vilniaus miesto
gyventojo mėnesines pajamas. Top 1000
pagal pardavimo pajamas įmonių sąraše
yra keletas prioritetams priskirtų verslų. Pagal kuriamą pridėtinę vertę, pelną
dalis įmonių užima pirmaujančias pozicijas Lietuvoje. Vis dėlto dauguma prioritetams priskirtų įmonių yra MVĮ, kurios
lazerinių technologijų atveju sėkmingai
veikia viename klasteryje.
Q1 publikacijų skaičius per 2014–2015
m. didesnis lazerinių technologijų prioritete, tačiau darbų kokybę atspindintys
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rodikliai šiek tiek aukštesni molekulinių
technologijų srityje. Patentavimas taip
pat šiek tiek aktyvesnis buvo molekulinių

technologijų prioritete (14 vs 9 patentai).
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1 priedas. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų (dirbusių visą 2016 m.
spalio mėn.) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir vidutiniai užimami etatai ( 2016
m. spalio 1 d.)
Pagrin- Instituci- Pagrind- Visose
inėje
MSI
dinės jos tipas
darbo- užimampareigyvietėje as etatas
bės tipas
užimampagrinas etatas
dinėje
visose
darbopareigyvietėje
bėse

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunamas
darbo
užmokestis

Visose
MSI
gaunamas
darbo
užmokestis

Visose Asmenų Darbodarbo- skaičius viečių,
mokėvietėse
jusių
gaunadarbo
mas
užmodarbo
kestį,
užmoskaičius
kestis

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunama
darbo
užmokesčio dalis

Dėstytojas

Kolegija

0,84

0,86

849

868

947

1474

1,35

90%

Tyrėjas

MTI

0,91

0,95

1069

1129

1199

889

1,33

89%

0,89

0,93

1091

1148

1354

5463

1,47

81%

0,91

0,93

1146

1172

1315

909

1,32

87%

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunamas
darbo
užmokestis

Visose
MSI
gaunamas
darbo
užmokestis

Dėstyto- Universijas
tetas
Tyrėjas

Universitetas

Pagrin- Instituci- Pagrind- Visose
MSI
inėje
dinės jos tipas
darbo- užimampareigyvietėje as etatas
bės tipas
užimampagrinas etatas
dinėje
visose
darbopareigyvietėje
bėse

Visose Asmenų Darbodarbo- skaičius viečių,
mokėvietėse
jusių
gaunadarbo
mas
užmodarbo
kestį,
užmoskaičius
kestis

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunama
darbo
užmokesčio dalis

Asistentas

Kolegija

0,52

0,52

483

485

583

119

1,32

83%

Direktorius

Kolegija

1,30

1,34

3769

3870

3870

10

1,40

97%

Docentas Kolegija

0,87

0,96

1022

1093

1197

107

1,43

85%

Kolegija

1,39

1,40

1719

1730

1747

24

1,21

98%

Lektorius Kolegija

0,80

0,82

776

793

878

1068

1,38

88%

Dekanas

Jaun. m.
d.

MTI

0,81

0,82

622

633

698

185

1,26

89%

M. d.

MTI

0,95

0,98

868

902

991

239

1,34

88%

Vyresn.
m. d.

MTI

0,93

0,99

1195

1281

1357

323

1,34

88%

Vyriaus.
m. d.

MTI

0,91

0,99

1783

1903

1939

127

1,39

92%
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Pagrin- Instituci- Pagrind- Visose
inėje
MSI
dinės jos tipas
darbo- užimampareigyvietėje as etatas
bės tipas
užimampagrinas etatas
dinėje
visose
darbopareigyvietėje
bėse

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunamas
darbo
užmokestis

Visose
MSI
gaunamas
darbo
užmokestis

Visose Asmenų Darbodarbo- skaičius viečių,
mokėvietėse
jusių
gaunadarbo
mas
užmodarbo
kestį,
užmoskaičius
kestis

Pagrindinėje
darbovietėje
gaunama
darbo
užmokesčio dalis

Asisten- Universitas
tetas

0,63

0,65

584

597

777

482

1,49

75%

Docentas Universitetas

0,93

0,98

1088

1155

1366

1892

1,50

80%

Dekanas Universitetas

1,44

1,45

2792

2795

2964

65

1,28

94%

Jaun. m. Universid.
tetas

0,82

0,83

704

719

823

271

1,27

85%

Lektorius Universitetas

0,80

0,85

737

782

969

1643

1,45

76%

Universitetas

0,96

0,98

967

991

1133

243

1,30

85%

Profeso- Universirius
tetas

0,97

1,02

1660

1751

2010

1083

1,49

83%

Rektorius Universitetas

1,29

1,37

4715

4827

4925

10

1,30

96%

M. d.

Vyresn.
m. d.

Universitetas

0,93

0,95

1310

1339

1505

256

1,36

87%

Vyriaus.
m. d.

Universitetas

0,99

1,01

2103

2149

2341

129

1,37

90%

Duomenų šaltinis: ŠVIS
Skaičiavimai: MOSTA
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Overview of Lithuanian Higher Education, Research and Innovation Status is
an annually published report. The study
systematically overviews the trends and
the most recent available data on the aforementioned public policy spheres. These latest developments are covered in
the first chapter. Meanwhile, the second
chapter examines this year’s thematic focus on strengths and potential. This chapter covers facts about and insights into
the strongest study group programmes,
groups of high-level researchers and growing economic sub-sectors and R&D priorities.
Lithuanian public expenditure on HE
institutions exceeds the OECD average
by 0.1 percentage point as in 2013 expenses reached 1.7 percent of national GDP.
Compared to OECD countries, the two
main funding allocation differences in Lithuania are lower running costs (78 percent of overall costs vs. 89 percent OECD
average) and higher capital expenditure
(22 percent, when 20 percent is topped only by Indonesia’s 20 percent and
Luxembourg’s 26 percent). In Lithuania in
2015, 42 percent of HE costs was covered
by EU structural funds. R&D is heavily funded by the structural funds, too. It makes
the largest share of over €100 million
that comes from outside Lithuania. These funds are mainly directed towards the
development of infrastructure. Meanwhile, the research funding is planned to
be almost doubled from 1.04 percent of
national GDP to 1.9 percent by 2020.
Demographic changes in Lithuania are
a challenge to the HE system. Since 2010,
the declining Lithuanian population led
to 34 percent less high school graduates.

Simultaneously HE admitted 4 percent
less of the high school graduates. In
spite of decreasing demand for HE, the
supply of study programmes remains
the same. This leads to every third university programme and every fourth
college programme now admitting less
than 10 students. The trend of loss of
prospective students is particularly critical among programmes in the social and
physical sciences and biomedicine. In
2016 almost 1/10 of study programmes
were cancelled, the majority of them within the social sciences.
Few study programmes meet the highest standards. In the period between
2010 and 2015, 6 percent of study programmes were eligible for the highest
evaluations. Programs in biomedical sciences were receiving the highest overall
quality evaluation. According to experts
from the Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre
(MOSTA), biomedical programmes both
in universities and colleges show a high
quality and preparedness of admitted
students. These programmes are also
popular among foreign students. Meanwhile, the study programmes in humanities hold the lowest position. The
design process of study programmes is
problematic. Firstly, some programmes
are framed without sufficient reasons
or resources for making them successful
or valuable to the graduates. Secondly,
although stakeholders such as students
and other social partners are involved in
the design process, their input is limitedly taken into consideration, therefore
the final programme design follows the
opinions of the immediate staff. In 2016,
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more than half of the newly designed
programmes were refused by evaluating
committees for not possessing clearly stated and framed structures and demand.
However, some programmes, especially
those that are less popular among top
high school graduates, can yield great benefits for alumni. The higher the dropout
rate is, the more likely that graduates are
going to find a high-paying job.
A delay in launching EU structural
funds supporting R&D made a significant
impact on researchers. Comparing 2015
with 2014, the number of researchers in
business decreased by 33 percent, and in
HE by nearly 7 percent. The overall number of researchers decreased by around
11 percent, although an increase of 7
percent was noticed within the governmental sector. Another reason for the
scientific work’s loss in popularity is years-long underpayment. In 2015, the average monthly salary before tax among
25-34-year-old university researchers was
€513, and 30-34 year olds were earning
€678. Scientific output is also in decline.
Lithuania’s success rate within the Horizon 2020 programme is a little less than
10 percent and researchers yield fewer
publications. However, according to the
Web of Science database, the internationality of publications is on the rise from
39 percent to 45 percent, and visibility
– normalised citation impact – increased
from 0.96 percent to 1.31 percent. Despite a growing prominence of increasingly
fewer Lithuanian researchers, science-business cooperation remains modest. Joint
publications make up for just 0.8 percent,
meanwhile the EU average is 2.1 percent
and the OECD averages 1.7 percent.
HE students face some major chal-
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lenges. According to EUROSTUDET VI
survey, students from higher educated
households are more likely to be admitted to universities as the rest have better chances in colleges. Other source of
socio-economic inequality is the quality
of schooling in the regions. State exam
results are skewed towards students
from the major cities compared to those in the rest of the country. Another
challenge emerges after graduation. In
2016, 58 percent of bachelor degree
graduates – who didn’t go on to further
studies – were employed in high qualification jobs. In 2015, less than half of college graduates and two thirds of university graduates held positions requiring
an HE diploma. Experts assume that the
situation derives from a low high-qualification job supply or inadequate entry-level career skills of the graduates.
Internationally Lithuanian HE and
science face limited success. The country is little attractive to international
researchers and students. International
students make up almost 4 percent of
all students of which almost 2 percent
come from European counties. It is one
of the lowest results in the EU. International PhD students make up 3 percent, however the OECD averages 27
percent. This discrepancy is related to
limited R&D funding and extremely low
financial benefits for researchers. Meanwhile, Lithuanian researchers engage in
various exchange programmes and the
international research scene. Less than
half of the researchers have completed
international training, and two thirds of
2013-2015 PhD graduates have presented their research findings abroad at least once.

The Lithuanian economy is limitedly
focused on the fields of knowledge and
creativity. The innovation ecosystem remains hindered by the legacy of Soviet
culture and impact. That results in a low
evaluation of international competitiveness of the research system. The global innovation index awards it just 0.13
points where the maximum result is 1.
Despite the above average results in
human resources and financial support,
the impact of Lithuanian innovations is
almost non-existent. Fortunately, some
economic and research fields – which
were selected as priorities of the Smart
Specialization Strategy – demonstrate
ambitious results. Photonic and laser
technologies, and molecular technologies for medicine and biopharmaceutics,
are the highlights of Lithuanian research
and business. Scientists from related
fields also dominate. According to Q1
publication output, prizes received, and
PhD dissertations supervised, MOSTA has

identified 168 top Lithuanian scientists
(excluding the humanities) of which 26
research in the field of biomedicine, 40
in the technical sciences and 62 in the
physical sciences.
In 2016, few game-changing shifts in
HE and research policy have taken place.
Firstly, a new Lithuanian law of science
and studies was introduced. It calls for
changes in the quality of HE, research
and intensity in R&D. Some of the major
highlights of this new law are better preparedness supervision of admitted HE
students, i.e. setting an admission bar,
a greater focus on innovation policy and
means to provide HE and science institutions with better funding if tangible R&D
results are demonstrated. Secondly, a
process of HE consolidation was triggered, which is expected to be concluded
with fewer universities and an increased
quality of studies, tamed expenditures
and higher R&D potential.
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