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MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS CENTRO
2017 M. VEIKLOS PLANAS
Kryptis/Darbas/Tyrimas

Rezultatas

Terminas

1.

Kryptis: Švietimo, mokslo ir inovacijų sistemos tobulinimas

2016-2019 m.

1.1.

Darbas: Nacionalinės žmogiškųjų išteklių sistemos plėtra (LRVP 2.3.5)
ES SF projektas „Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemos kūrimas bei diegimas“

2017 m. IV ketv.

1.1.1.

Absolventų integracijos į darbo rinką ir paklausos analizės atlikimas remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis

Apžvalga

2017 m. IV ketv.

1.1.2.

Lietuvos švietimo, Lietuvos profesijų ir Ekonominės veiklos rūšių klasiﬁkatorių sąsajų naudingumo vertinimas tiriant specialistų
kvaliﬁkacijų poreikį

Rekomendacijos

2017 m. I- IV ketv.

1.1.3.

Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti sekretoriato funkcijų vykdymas

Apžvalga ir
rekomendacijos

2016-2018 m.

1.2.

Darbas: Socio-ekonominių sąlygų gerinimas aukštojo mokslo studentams
EUROSTUDENT projektas

1.2.1.

Tarptautinio EUROSTUDENT tyrėjų forumo apie duomenų panaudojimą ir efektyvią rezultatų komunikaciją sprendžiant studentų
socio-ekonomines problemas organizavimas ir vykdymas

Rekomendacijos

2017 m. II ketv.

1.2.2.

Nacionalinės EUROSTUDENT ataskaitos pristatančios socio-ekonominę studentų padėtį Lietuvoje parengimas

Apžvalga

2017 m. IV ketv.

1.2.3.

Teminės ataskaitos apie dirbančius studentus analizuojant EUROSTUDENT tyrime dalyvaujančių 28 Europos šalių duomenis
parengimas ir viešinimas

Rekomendacijos

2015-2020 m.

1.3.

Darbas: Mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos ir vertinimo sistemos stiprinimas (LRVP 2.3.1, 2.2.4, 4.1.2, LRS ŠMK)
ES SF projektas „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“
ES SF projektas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas
ir diegimas“ (2016-2018 m.)

1.3.1.

Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis vykdymo stebėsenos koncepcijos parengimas

1 koncepcija

2017 m. IV ketv.

1.3.2.

Suinteresuotųjų šalių požiūrio į būsimų studentų pasirengimą bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms įvertinimas

1 socialinių tyrimų
metodika ir apžvalga

2018 m. I ketv.

1.3.3.

Tyrėjų ir verslo įmonių požiūrio į bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje tyrimo atlikimas

1 socialinių tyrimų
metodika ir apžvalga

2017 m. IV ketv.

1.3.4.

Mokslo ir studijų sistemos rezultatų automatizuoto vizualizavimo diegimas interneto svetainėse naudojant Švietimo valdymo
informacinės sistemos platformą

Vizualizuoti pilotiniai
rodikliai

2017 m. IV ketv.

2017 m. I ketv.

2017 m. IV ketv.

1.3.5.

Lietuvos MTEP ir inovacijų infrastruktūrų plėtros galimybių tyrimo atlikimas

Gairės

2017 m. IV ketv.

1.3.6.

Valstybinių mokslo institutų (įskaitant ir institutus, tapusius universitetų padaliniais) tinklo optimizavimo rezultatų įvertinimas

Išvados

2017 m. IV ketv.

1.3.7.

Kolegijų, profesinių mokyklų ir sektorinių profesinio rengimo centrų potencialo, atsižvelgiant į regionų ir specialistų rengimo,
bendrus infrastruktūros ir kitus potencialo aspektus, įvertinimas

Išvados

2017 m. IV ketv.

1.3.8.

Mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga 2017 m.

1 apžvalga

2017 m. II ketv.

1.3.9.

Profesinio mokymo, studijų ir mokslo būklės regioninės apžvalgos (Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Utena, Marijampolė)

7 apžvalgos

2017 m. I ketv.

1.3.10. Mokslo daktarų karjeros tyrimas

Rekomendacijos

2017 m. II ketv.

1.3.11. Lietuvos mokslo žurnalų bibliometrinis tyrimas įvertinant jų tarptautiškumą

Apžvalga

2017 m. III ketv.

1.3.12. Doktorantūros būklės tyrimas

Apžvalga

2017 m. II ketv.

1.3.13. Mokslo daktarų karjeros tyrimo pristatymas suinteresuotoms šalims

Konferencija

2017 m. I ketv.

1.3.14. Informacijos teikimas ir dalyvavimas susitikimuose su EBPO atstovais švietimo, mokslo ir inovacijų tematikomis

Informacija (pagal
poreikį)

2017 m. I– IV ketv.

1.4.

Darbas: Išorinis aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas (LRVN 1317, ŠMMĮ V-1185, LRVP 2.3.5)

1.4.1.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena

Visų AM duomenų
suvestinė

2017 m. II ketv.

1.4.2.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems reikalavimams vertinimo atlikimas

3 pakartotinių
vertinimų išvados

2017 m. II ketv.

1.4.3.

Aukštųjų mokyklų konsultavimas realiųjų išteklių klausimais

Konsultacijos

2017 m. I– IV ketv.

1.4.4.

Aukštųjų mokyklų ir studijų krypčių išoriniam vertinimui siūlymų rengimas ir teikimas

Siūlymai

2017 m. I– IV ketv.

2.

Kryptis: Mokslo ir inovacijų politikos priemonių tobulinimas, remiantis tarptautine patirtim

2.1.

Darbas: Baltijos jūros mokslo tinklo plėtra skatinant geresnį politikos koordinavimą mokslinių tyrimų, inovacijų ir
švietimo srityse
Interreg Baltijos jūros regiono projektas BSN

2.1.1.

Tarptautinio seminaro apie iššūkius tyrėjų mobilumui Baltijos jūros regiono šalyse organizavimas

1 renginys

2017 m. I ketv.

2.1.2.

Iššūkių tyrėjų mobilumui Baltijos jūros regiono šalyse tyrimo atlikimas

1 apžvalga

2017 m. I ketv.

2.1.3.

Gerosios tarptautinio bendradarbiavimo ir tyrėjų mobilumo praktikos analizė

1 apžvalga

2017 m. IV ketv.

2.2.

Darbas: Regioninio vystymo politikos ir programų įgyvendinimo tobulinimas pažangių medžiagų ir naujų gamybos
procesų kryptyje
Interreg Europe projektas Public Policy Living Lab (P2L2)

2016-2019 m.

2016-2020 m.

2.2.1.

Politikos mokymasis bei siūlymų teikimas politikos priemonių tobulinimui (Lietuva, Danija, Italija, Prancūzija)

Pasiūlymai
6 susitikimai

2017 m. II ketv. 2018 m. II ketv.

2.2.2.

Rezultatų sklaida suinteresuotoms pusėms

Informaciniai
pranešimai

Nuolat

2.2.3.

Atvejo analizės atlikimas (vertinama „Inovaciniai čekiai“ priemonė)

Išvados ir
rekomendacijos

2017 m. IV ketv.

2.2.4.

Politikos stebėsenos rodiklių, rekomendacijų parengimas ir poveikio vertinimo atlikimas

Rekomendacijos

2018 m. I ketv.

2.3.

Darbas: Inovacijų politikos plėtra naujų gamybos procesų kryptyje
Interreg Europe projektas MANUMIX

2.3.1.

Politikos mokymasis bei siūlymų teikimas politikos priemonių tobulinimui

Įvadinis susitikimas,
pasiūlymai

2017 m. IV ketv.

2.3.2.

Rezultatų sklaida

Informaciniai
pranešimai

Nuolat

2.4.

Darbas: Įvairių inovacinių ekosistemų pajėgumų plėtra stiprinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, komercializuojant
mokslinių tyrimų rezultatus
Interreg Europe projektas INKREASE

2.4.1.

Politikos mokymasis bei siūlymų teikimas politikos priemonių tobulinimui

2 mokymai su
programomis
5 susitikimai

2017 m. I ketv.2017 m. IV ketv.

2.4.2.

Rezultatų sklaida

Informaciniai
pranešimai

Nuolat

3.

Kryptis: Sumanios specializacijos krypčių vertinimas ir atnaujinimas (LRVP 4.1.1.)

3.1.

Darbas: Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas
ES SF projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“

3.1.1.

I-oji Sumanios specializacijos proceso įgyvendinimo apžvalga remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, kuri leis įvertinti
kaip vystosi Sumani specializacija, ar atsiranda projektų koncentracijos, galinčios turėti kritinės įtakos ūkio sektoriams ir visai
MTEP sistemai.

Apžvalga

2017 m. I ketv.

3.1.2.

II-oji Sumanios specializacijos proceso įgyvendinimo apžvalga, kuri leis įvertinti kaip vystosi Sumani specializacija, ar atsiranda
projektų koncentracijos, galinčios turėti kritinės įtakos ūkio sektoriams ir visai MTEP sistemai.

Apžvalga

2017 m. IV ketv.

3.1.3.

Mokslo ir technologijų parkų veiklos tyrimas

Apžvalga ir
rekomendacijos

2017 m. III ketv.

3.1.4.

Vyriausybės Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos sekretoriato funkcijų vykdymas

Apžvalga ir
rekomendacijos

2017 m. I- IV ketv.

4.

Kryptis: Ekspertinių funkcijų vykdymas dalyvaujant darbo grupėse

2017-2021 m.

2016-2021 m.

2016-2019 m.

4.1.

Dalyvavimas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų
įgyvendinimo koordinavimo grupėje

Siūlymai

2017 m. I- IV ketv.

4.2.

Dalyvavimas Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti

Siūlymai

2017 m. I- IV ketv.

4.3.

Dalyvavimas Bolonijos proceso darbo grupės veikloje

Siūlymai

2017 m. I- IV ketv.

4.4.

Dalyvavimas darbo grupėje EK programos „Horizontas 2020“ politikos paramos priemonės – metodinės pagalbos Lietuvai –
įgyvendinimui koordinuoti

Siūlymai

2017 m. I- IV ketv.

4.5.

Dalyvavimas Ministro Pirmininko sudarytoje darbo grupės Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo veikloje

Siūlymai

2017 m. I-II ketv.

