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Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Statusas, tikslai, funkcijos ir veiklos sritys.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) yra
valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti mokslo ir studijų sistemos
stebėseną, organizuojanti ir atliekanti mokslo ir studijų sistemos būklės
analizę, teikianti mokslo ir studijų politikai įgyvendinti reikalingą
informaciją ir rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo
MOSTA misija

Svarbiausi MOSTA uždaviniai:
 organizuoti ir vykdyti mokslo ir studijų sistemos stebėseną;
 vykdyti statistinių rodiklių lyginamąją analizę (pagal tarptautinius
ir nacionalinius klasifikatorius);
 analizuoti mokslo ir studijų sistemos būklę Lietuvos ir
tarptautiniame mokslo, studijų ir inovacijų sistemų kontekste;
 dalyvauti formuojant ir įgyvendinant mokslo, studijų ir inovacijų
politiką, atsižvelgiant į valstybės poreikius ir tarptautinį kontekstą;
 teikti siūlymus dėl tarptautinius standartus atitinkančios
mokslinių tyrimų ir studijų statistikos metodikos rengimo ir
įgyvendinimo Lietuvoje.
MOSTA veiklos kryptys 2012 m.:
1. Mokslo ir studijų sistemos stebėsenos ir analizės organizavimas ir
vykdymas.
2. Dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant mokslo, studijų ir
inovacijų politiką.
3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos tobulinimas.

Pagrindiniai 2012m. vykdyti darbai
Vykdydama mokslo ir studijų sistemos stebėseną ir analizę 2012 m. MOSTA
analizavo statistinius rodiklius ir duomenis, vykdė ir koordinavo kokybinius
tyrimus, rengė apžvalgas ir analizes aktualiais mokslo ir studijų politikos
klausimais.
Mokslo ir studijų stebėsena
2012 m. MOSTA rinko ir analizavo su mokslu ir studijomis susijusius
duomenis ir kitą informaciją.
Studijos 2012

Mokslas 2012
Priėmimo į AM apžvalga 2012
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
Remiantis surinktais duomenimis parengti leidiniai „Lietuvos švietimas skaičiais
2012. Studijos“ ir „Lietuvos mokslas skaičiais 2012“, kur pateikiami statistiniai
duomenys apie aukštojo mokslo sistemą, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų
kaita 2000-2012 m.; pateikiami statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą Lietuvoje.
Remiantis ankstesnių metų apžvalgomis ir bendradarbiaujant su LAMA BPO,
ŠITC bei NEC parengta priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
dalyvaujančias bendrajame priėmime, 2012 m. apžvalga. Apžvalgoje
atskleidžiami pokyčiai bendrajame priėmime, siejant juos su stojančiųjų
pasirinkimais.
2012 m. atliktas 23 aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas. Kiekviena
aukštoji mokykla įvertinta pagal šias 4 realiųjų išteklių vertinamąsias sritis:
materialiųjų išteklių studijoms pakankamumas ir prieinamumas; pedagoginio ir
administracinio personalo sudėtis, struktūra ir kvalifikacija; priimamų į studijas
studentų akademinis pasirengimas ir pasirenkamų studijų motyvacija, studentų
skaičiaus kaita; aukštosios mokyklos valstybės biudžeto lėšų naudojimo
veiksmingumas. 2012 m. MOSTA vykdė visų Lietuvoje veikiančių aukštųjų
mokyklų realiųjų išteklių rezultatų stebėseną už 2011 metus.
Taip pat pateikti siūlymai Statistikos departamentui prie LRV dėl atnaujintų
statistinių ataskaitų MT-02 ir MDV-01 projektų ir įmonės inovacinės veiklos
statistinės anketos INV-01projektų.

Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų stebėsena
Atliekant Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalgą, remtasi
oficialiais Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros bei Lietuvos mokslo tarybos 2007–2011 metų
duomenimis. Šioje apžvalgoje išsakytos mintys atspindi ribotais kiekybiniais
duomenimis grįstas tendencijas.
Apžvalgos objektas yra studijos, mokslas, MTEP ir verslas, nagrinėjami žinių
trikampio koncepcijos pagrindu kaip atskiri komponentai ir kaip jų sąlytis.
Pagrindinis šios apžvalgos tikslas – informacijos, reikalingos prioritetinėms
šalies MTEP, studijų ir inovacijų raidos kryptims nustatyti, sintezė. Apžvalgoje
nagrinėjami Lietuvos ekonomikos sektoriai, pateikiamos Lietuvos mokslo,
MTEP imlaus verslo potencialo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo analizės.
Mokslo ir studijų politikos analizė
Dalyvaujant mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavime bei reaguojant
į nenumatytus stebėsenos ir analizės informacijos poreikius vykdant mokslo ir
studijų pertvarką, MOSTA vykdė Lietuvos ir tarptautinės patirties analizę, teikė
siūlymus ir informaciją dėl:
Mokslo, studijų ir verslo slėnių koncepcijos atnaujinimo ir stebėsenos
sistemos diegimo
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo įgyvendinimo
Valstybinės švietimo stebėsenos sistemos tobulinimo
Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga
Remiantis studijų ir mokslo sistemos stebėsenos ir analizės patirtimi,
MOSTA dalyvavo rengiant Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodikos projektą, teikė siūlymus dėl rodiklių aprašų tobulinimo, duomenų
rinkimo optimizavimo ir išorinio vertinimo sistemos tobulinimo.
Rengiant mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės modelį teiktos
rekomendacijos dėl Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir siūlomų
rodiklių.
Apibendrintos mokslo ir studijų sistemos dalyvių ir finansinių srautų schemos
apžvelgiant mokslo ir studijų sistemos finansinius srautus, jų apimtis ir kryptis

tarp sistemos dalyvių, finansavimo šaltinius, pagrindinius srautų perskirstytojus
ir srautų kryptis pagal galutinius lėšų gavėjus.
Formuojant Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo stebėsenos sistemą,
dalyvauta rengiant APC valdymo reglamento projektą teikti siūlymai dėl JTP
rodiklių tobulinimo bei slėnių koncepcijos atnaujinimo.
MOSTA rinko duomenis ir informaciją rengiamai Bolonijos proceso nuostatų
įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitai. Pateikta informacija šioms ataskaitos
dalimis: į studentą orientuotas mokymas; studijų prieinamumo ir lankstumo
didinimas; studentų įmokos bei parama studentams.
Tyrimai
2012 m. MOSTA vykdė ir koordinavo 20 tyrimų. Vykdant tyrimus MOSTA
bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio ekspertais, dalyvavo ES mokslo politikos
stebėsenos ir analizės tinklo ERAWATCH veikoje, EK koordinuojamų politikos
stebėsenos, įžvalgų bei mokslo vertinimo tinklų veikloje. Kartu su užsienio
partneriais 2012 m. dalyvauta įgyvendinant 2 ES 7BP projektus mokslo politikos
stebėsenos ir analizės srityje.
Nemaža dalis tyrimų buvo vykdyta įgyvendinant tris ES SF paramos
projektus.
Projekto „Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir
tobulinimas (MOSTAF)“ tikslas - sukurti ir išbandyti mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės sistemą. Pagrindinės projekto veiklos: mokslo ir studijų
valdymo kompleksinė analizė, mokslo ir studijų sistemos įžvalga, stebėsenos ir
analizės modelio sukūrimas ir išbandymas.
Projekto „Studijų sistemos stebėsenos ir analizės tobulinimas (STAT)“ tikslas
- sukurti ir įdiegti studijų politikos kokybės tyrimų metodologiją, atsižvelgus į
Lietuvos studijų sistemos poreikius ir Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo
tendencijas. Projekto metu bus sukurta studijų politikos tyrimų metodologija. Ji
bus pritaikyta analizuojant studijų politikos pokyčius, parengtos aukštojo mokslo
išorinio kokybės užtikrinimo strateginės nuostatos bei plėtojami studijų politiką
formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų profesiniai gebėjimai.
Projekto „Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei jungtinių
tyrimų programų (JTP) stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir
įgyvendinimas“ pagrindinis tikslas - sukurti ir įdiegti slėnių bei JTP stebėsenai
užtikrinti reikalingą sistemą.

Sukurta ir įgyvendinta stebėsenos sistema leis sprendimų priėmėjams, MTEP
infrastruktūros projektų vykdytojams ir kitiems, dalyvaujantiems slėnių ir JTP
projektų įgyvendinime, priimti efektyvius strateginius sprendimus dėl slėnių
projektų ir JTP plėtros, finansavimo ir įgyvendinimo.
MOSTA tyrimų medis
Aukštojo mokslo
politika
Studijų politikos
tyrimų metodologija
Suinteresuotų šalių
(studentų,
dėstytojų,
administracijos
darbuotojų)
sociologinis tyrimas
Išorinis aukštųjų
mokyklų realiųjų
išteklių vertinimas
Priėmimas į Lietuvos
aukštąsias mokyklas
2012

Mokslo politika

MTEP
infrastruktūros
valdymo modelis
Slėnių ir JTP
valdymo ir
koordinavimo
modelis
MTEP
infrastruktūros
plėtros projektų
veiklos ir
finansavimo
pritraukimo
modelis
Slėnių ir JTP tikslų
bei MTEP
infrastruktūros
projektų
įgyvendinimo
stebėsena

Tarptautinių tyrimų
vykdymas ir
koordinavimas
Monitoring
European Trends in
Social Sciences and
Humanities
(METRIS-II)
Monitoring Policy
and Research
Activities on Science
in Society in Europe
(MASIS)
Jungtinės
Karalystės ir
Lietuvos
universitetų
jungtinių studijų
Lietuvos
Respublikoje
veiklos vykdymo

MS stebėsenos ir
analizės sistemos
tobulinimas

Lietuvos MTEP, studijų
ir inovacijų būklės
apžvalga

Magistrantūros studijos
Lietuvoje

MS stebėsenos ir
analizės modelio
kūrimas
Doktorantūros
studijos Lietuvoje

Lietuvos mokslo ir
studijų stebėsenos
rodiklių rinkinio, rodiklių
aprašų ir rodiklių sąsajų
schemos

Tyrimų rezultatai pristatyti sprendimų priėmėjams ir akademinei
bendruomenei, sukaupta informacija, pateiktos išvados ir rekomendacijos
panaudotos formuojant ir įgyvendinant mokslo ir studijų politiką, organizuojant
mokslo ir studijų pertvarką bei tobulinant mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
sistemą.
Pristatant tyrimų rezultatus buvo parengti 2 straipsniai ir publikacija, tyrimų
išvadas ir rekomendacijas apibendrinantis trumpraštis (angl. „policy brief“)
politikams ir sprendimų priėmėjams, tyrimų rezultatai viešinti 2 diskusijose
radijo laidose, skaityti pranešimai 5 tarptautinėse konferencijose.

Trumpraštis „Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030“ (anglų
kalba)
Leidinys Lietuvos akademinei bendruomenei „Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija:
Mokslioji Lietuva 2030“
Konferencija „Mokslioji Lietuva 2030“
„Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030“ pristatymai
suinteresuotosioms šalims
Tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo ateities scenarijai“
Pranešimas LURK Studijų komitetui „Aukštojo mokslo prieinamumas Lietuvoje“
Pranešimas tarptautinėje konferencijoje "Socialinė atsakomybė" (Lathi, Suomijos
Respublika) universitetų socialinės atsakomybės rengiant tyrėjus tema

Vykdant tyrimus MOSTA organizavo 11 renginių, skirtų sprendimų
priėmėjams, akademinei bendruomenei bei mokslo ir studijų ekspertams: 4
diskusijos, 7 pristatymai.
4 diskusijos su suinteresuotomis šalimis dėl kuriamo mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės modelio
6 Tyrimo „Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotųjų šalių požiūriai“ pristatymai
suinteresuotosioms šalims (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose)
2012 m. priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgos pristatymas (LR ŠMM)

Bendradarbiavimas ir partnerystė
Atlikdama tyrimus, vykdydama įžvalgą, formuodama mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės modelį ir rengdama slėnių stebėsenos sistemą, 2012 m.
MOSTA bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio institucijomis bei ekspertais,
dirbančiais mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės bei įžvalgų srityse.
Partneriai užsienyje
EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų direktoratas
EK Jungtinių tyrimų centro Perspektyvinių technologijų studijų institutas (IPTS)
Jungtinių Tautų Pramonės vystymo organizacija (UNIDO)
Rumunijos Aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų agentūra
Vengrijos Mokslų akademijos ekonomikos institutas
Vokietijos Fraunhofer Sistemų ir inovacijų tyrimų institutas
Mančesterio inovacijų tyrimų institutas
Technopolis Group (JK, Belgija, Austrija, Estija, Vokietija)
Vokietijos aukštųjų mokyklų informacinės sistemos (HIS)
„Cormack Consultancy Baltic“ Ltd.
Inžinerijos, aplinkos mokslų ir ekonomikos konsultacijos (COWI, Danija)
Erawatch Network

RAMIRI projekto konsorciumas

Partneriai Lietuvoje
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslų akademija
Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra
Ministro Pirmininko tarnyba
LR Švietimo ir mokslo ministerija
LR Ūkio ministerija
LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
LR Kultūros ministerija
Statistikos departamentas prie LRV
Asmens duomenų apsaugos inspekcija
Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba
Lietuvos darbo birža
Studijų kokybės vertinimo centras
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras
Švietimo mainų paramos fondas
ŠITC
Nacionalinis egzaminų centras
Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo

13 Lietuvos aukštųjų mokyklų
Lietuvos universitetų rektorių
konferencija
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
Asociacijos: INFOBALT, LAMA BPO,
LINPRA, LSŠA, LSA, LSAS, LSS, LPK,
LVDK, ŽEF
Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų
asociacija
Asociacija „Investor`s Forum“
Vilniaus universiteto studentų atstovybė
VU Biotechnologijos institutas
VU Biochemijos institutas
VšĮ „Saulėtekio slėnis“
Slėnių asociacijos: „Santara“, „Santakos
slėnis“, „Slėnis Nemunas“, „Baltijos
slėnis“
Viešosios politikos ir vadybos institutas
VšĮ „Versli Lietuva“
Visorių informacinių technologijų parkas
„VRP Hill+Knowlton Strategies“
UAB „Dialogas“
UAB „Kvalitetas“

Ištekliai

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, proc.

MOSTA personalas.
MOSTA pareigybių sąraše numatytos 9 pareigybės finansuojamos valstybės
biudžeto lėšomis. Įgyvendinant ES SF finansuojamus valstybės planavimo
projektus nuo 2010 m. spalio mėn. MOSTA organizacinė struktūra pasipildė 2
naujais skyriais. Atitinkamai darbuotojų skaičius išaugo 70 proc. (nuo 7 - 2010
m. pradžioje iki 22 - 2012 m. pabaigoje). 2012 m. pabaigoje užimtų pareigybių
skaičius – 22,2.

Darbuotojų paskirstymas pagal amžių, proc.
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MOSTA organizacinė struktūra su patvirtintu pareigybių sąrašu, 2012 m.

46-50 m.
50 m. ir daugiau
Darbuotojų išsilavinimas, proc.
Darbuotojų išsilavinimas proc.
10%

55%
10%

Daktaro laipsnis
Doktorantūros studijos

25%

Magistro laipsnis
Universitetinės studijos

MOSTA užimtų etatų su patvirtintu pareigybių skaičiumi santykis 2012 m.
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skaičius
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Patvirtintų
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(bendras)
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9
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4

4
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0,5

1
3
1

1
2
0,5
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1

1,2
0,5
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-

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimo sritį, proc.
5%

Darbuotojų pasiskirstymo pagal išsilavinimo sritį
proc.

5%
20%

Solialiniai mokslai
Fiziniai mokslai

70%

Technologijos mokslai
Biomedicina

MOSTA darbuotojai yra kvalifikuoti specialistai, turintys patirties
bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir užsienio šalių organizacijomis,
koordinavimo ir administravimo, atstovavimo tarptautiniuose komitetuose ir
darbo grupėse patirties. Dauguma darbuotojų turi kompetencijos Lietuvos ir ES
politikos formavimo ir įgyvendinimo mokslo, studijų ir švietimo bei darnaus
vystymo srityje, įžvalgų rengimo ir organizavimo, viešojo administravimo,
viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų srityse.
Siekiant efektyviai reaguoti į naujas mokslo ir studijų politikos formavimo
priemones ir iniciatyvas MOSTA darbuotojai nuolat dalyvaujama tarptautiniuose
mokymuose, seminaruose, bendradarbiaujama ir dirbama su šios srities užsienio
ekspertais. 2012 m. kvalifikaciją kėlė 14 MOSTA darbuotojų. Per metus
dalyvauta 4 tarptautinių ekspertų tinklų darbo grupių susitikimuose, 5 užsienyje
vykusių tarptautinėse konferencijose, iš kurių dviejose MOSTA darbuotojai
skaitė pranešimus, 1 mokslinėje stažuotėje, 6 kartus dalyvauta tarptautiniuose
seminaruose.

Karalystės ir Lietuvos universitetų jungtinių studijų Lietuvos Respublikoje
veiklos vykdymo.
2012 m. buvo panaudoti 872 tūkst. Lt. valstybės biudžeto asignavimų.
Didžiausią šių lėšų dalį, 42,81 proc., sudarė darbo užmokestis ir socialinis
draudimas (354 tūkst. Lt), paslaugos sudarė – 48,74 proc. (425 tūkst. Lt).
2012 m. MOSTA biudžeto panaudojimas, proc.

31; 3,59% 21; 2,43%

3; 0,35%

16; 1,86%
425; 49,28%

354; 41,04%

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas, pašalpos
Mokesčiai (komunaliniai) ir ryšių
paslaugos
Kitos prekės
Komandiruotės

MOSTA finansiniai ištekliai.

Kvalifikacijos kėlimas

2012 m. MOSTA veikla buvo finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, ES
struktūrinių fondų projektų lėšomis bei už veiklą tarptautinių organizacijų
veikloje gautomis lėšomis.

Kitos paslaugos

4; 0,46%

MOSTA gautos lėšos sudarė 4477 tūkst. Lt, iš kurių 26,71 proc. (1196 tūkst.
Lt) sudarė valstybės biudžeto lėšos, 72,75 proc. (3257 tūkst. Lt) – ES SF projektų
lėšos, bei 0,54 proc. (12 tūkst. Lt) gautos lėšos dalyvaujant tarptautinių
organizacijų veikloje.

1,5; 0,17%

7; 0,81%

Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas
Nematerialiojo turto kūrimas ir
įsigijimas

2012 m. MOSTA finansavimas, proc.
12; 0,27%

3257,00;
72,95%

1196; 26,79%

Spaudiniai

MOSTA vykdomų projektų, finansuojamų ES SF lėšomis, lėšų įsisavinimas

Biudžeto lėšos

ES SF lėšos

2012 m. patvirtintas 875 tūkst. Lt MOSTA valstybės biudžetas. Papildomai
buvo skirta programai „Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas” –
41 tūkst. Lt ekspertinės-konsultacinės paslaugos pirkimui dėl Jungtinės

Projekto
pavadinimas
MOSTAF

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2009-12/2014-12

STAT
Slėnių
stebėsena

Projekto
biudžetas, Lt
12370907.93

Įsisavintos
lėšos, iki
2012-12-31
4727464 Lt

Įsisavintos lėšos
proc. , iki 201212-31
38 proc.

2010-08/2013-07

4367597.4

2018811 Lt

46 proc.

2011-03/2015-03

6999992.1

2899292 Lt

41 proc.

2012 m. gruodžio 31 d. MOSTA vykdomo MOSTAF projekto įsisavintos
lėšos sudaro 38 proc. patvirtinto projekto biudžeto, STAT projekto lėšos - 46
proc., o Slėnių stebėsenos projekto - 41 proc.

2012 m. darbų sąvadas

Veiklos pavadinimas
1.
1.1.

Veiklos turinys

Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT) projekto vykdymas
Studijų sistemos
Pirmakursiai, dėstytojai,
suinteresuotų šalių socialiniai administracijos darbuotojai, socialiniai
tyrimai
partneriai

2012 m. plane numatytas
rezultatas
Apklausų duomenų bazė

Studentų, dėstytojų, administracijos ir
tyrėjų apklausa ir studija

Apklausų duomenų bazė,
studija

Studija apie studijų sistemos
suinteresuotų šalių būklę

Ataskaita

Studijos apie studijų sistemos
suinteresuotų šalių būklę aptarimo
renginiai

4 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose

Pasiektas rezultatas

Sukurta studijų sistemos suinteresuotų šalių duomenų bazė, sukurta
skaičiuoklė tolimesniems tyrimams vykdyti.
Parengta studija apie studijų suinteresuotų šalių būklę. Išleista studija
„Tendencijos aukštajame moksle“, kuri buvo pristatyta akademinei
bendruomenei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Parengta
apžvalga apie studijų prieinamumą Lietuvoje, kuri pristatyta Lietuvos
rektorių konferencijos Studijų komitetui. Parengtas ir išleistas
trumpraštis „Studijos Lietuvoje: kas, ką ir kodėl studijuoja“

1.2.

Studijų politikos tyrimų
metodologijos sukūrimas ir
koregavimas

Parengta metodologija yra pagrindas
analizuoti studijų reformos eigą ir
identifikuoti priežastis, jeigu/kodėl
reformos nuostatos įgyvendinamos
nepakankamai efektyviai, operatyviai
teikti politikos priemonių tobulinimo
rekomendacijas.

Ataskaita

Parengta studijų politikos tyrimų metodologija. Atliktas metodologijos
žvalgomasis taikymas, vertinant studijų reformos nuostatų
įgyvendinimą pagal studijų politikos sritis (studijų kokybės, studijų
socialinės-ekonominės aplinkos, studijų sistemos valdymo). Sukurta
studijų politikos vertinimo metodologija.

1.3.

Studijų politikos tyrimų
metodologijos taikymas
atliekant studijų reformos
nuostatų įgyvendinimo
analizę

Aktualių studijų reformos nuostatų
įgyvendinimo analizė pagal studijų
politikos sritis (studijų kokybė, studijų
socialinė-ekonominės aplinka, studijų
sistemos valdymas) ir kompleksinė
analizė.

5 ataskaitos

Parengtas ES strateginių nuostatų aukštojo mokslo srityje sąvadas,
atlikta jų apžvalga bei parengta EAME tendencijų analizė. Parengta
tarpinė ataskaita „Lietuvos studijų politikos ir EAME bei ES
strateginių nuostatų lyginamoji analizė“. Galutinę ataskaitą numatoma
parengti 2013 m. liepos mėn., ataskaitos pristatymas vyks 2013 m.
rugsėjo mėn.

Lietuvos studijų politikos 2009 – 2011
m. pokyčių kompleksinės analizės
ataskaitos pristatymas

8 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose

Veiklos pavadinimas
1.4.

1.5.

2.
2.1.

Studijų politikos vertinimas
Europos aukštojo mokslo
erdvės kontekste ir ateities
įžvalgos parengimas

Aukštųjų mokyklų veiklos
išorinio kokybės užtikrinimo
koncepcijos sukūrimas ir jos
įgyvendinimo gairių
parengimas

Veiklos turinys
Remiantis studijų reformos
įgyvendinimo analize ir aktualiomis
EAME kūrimo tendencijomis bus
parengta studija apie studijų reformos
reikšmę EAME kontekste ir pagrįstos
jos ateities strateginės nuostatos.

2012 m. plane numatytas
rezultatas
Ataskaita

Lietuvos studijų politikos ir EAME bei
ES strateginių nuostatų lyginamosios
analizės ataskaitos pristatymas

4 viešinimo renginiai
skirtinguose Lietuvos
miestuose

Remiantis Europos aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimo nuostatomis bei
nacionalinės studijų politikos
principais ir nuostatomis, įvardintomis
Mokslo ir studijų įstatyme bei kituose
susijusiuose teisės aktuose, bus
parengta Aukštųjų mokyklų išorinio
kokybės užtikrinimo koncepcija ir jos
įgyvendinimo gairės.

Ataskaita, pristatymai
renginiuose

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio
kokybės užtikrinimo koncepcijos
pristatymas

4 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (MOSTAF)
Mokslo ir studijų stebėsenos Lietuvos mokslo ir studijų strateginių
Rodiklių rinkinys,
ir analizės rodiklių modelio
tikslų analizė, strateginių nuostatų ir
rodiklių aprašai, rodiklių
parengimas
vertinamųjų sričių išskyrimas
sąsajų schema
Lietuvos mokslo ir studijų stebėsenos
rodiklių klasifikacijos modelio
parinkimas ir adaptavimas
Lietuvos mokslo ir studijų stebėsenos
rodiklių rinkinio, rodiklių aprašų ir
rodiklių sąsajų schemos parengimas

Pasiektas rezultatas
Rengiant aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo
koncepciją buvo surengti susitikimai su Studijų kokybės vertinimo
centru, Lietuvos studentų sąjungos atstovais, akademine
bendruomene. Taip pat buvo vykdomos diskusijos focus grupėse.
Parengta tarpinė ataskaita „Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio
kokybės užtikrinimo koncepcijos sukūrimas ir jos įgyvendinimo
gairių“, Galutinę ataskaitą numatoma parengti 2013 m. liepos mėn.,
ataskaitos pristatymas vyks 2013 m. birželio mėn.

Atlikta pasirinktų ES šalių patirties analizė, atlikta mokslo ir studijų
ekspertinių institucijų apklausa (Čekijos Respublika, Nyderlandų
karalystė, Airijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija). Galutinę
vertinimo galimybių studiją numatoma parengti 2013 m. liepos mėn.

Atlikta Lietuvos mokslo ir studijų strateginių tikslų analizė,
organizuotos diskusijos su suinteresuotosiomis šalimis; remiantis
analize ir suinteresuotųjų šalių poreikiais išskirtos mokslo ir studijų
vertinamosios sritys. Išanalizuotas mokslo ir studijų stebėsenos
rodiklių klasifikavimas kitose šalyse, Lietuvos mokslo ir studijų
stebėsenai pasiūlytas rodiklių klasifikavimas pagal CIPO modelį
(kontekstas, indėlis, procesas, produktai), papildant jį ir rezultatų bei
poveikio (OI) elementais. Parengtas stebėsenos rodiklių rinkinys ir
rodiklių aprašai, rodiklių sąsajų schemos, organizuotos diskusijos su
suinteresuotosiomis šalimis rodikliams aptarti.

Veiklos pavadinimas
2.2.

Mokslo ir studijų duomenų
rinkimo ir valdymo aprašo
parengimas

Veiklos turinys
Esamos Lietuvos mokslo ir studijų
duomenų rinkimo ir valdymo situacijos
analizė

2012 m. plane numatytas
rezultatas
Mokslo ir studijų
duomenų rinkimo ir
valdymo aprašas

Pasiektas rezultatas
Atlikta mokslo ir studijų duomenų rinkimo ir valdymo situacijos ir
duomenų rinkimo ir valdymo galimų alternatyvų bei reikiamų
kaštų/išteklių stebėsenos ir analizės modelio įgyvendinimo alternatyvų
analizė, parengta ataskaita.

Lietuvos mokslo ir studijų duomenų
rinkimo ir valdymo sistemos
alternatyvų analizė, pasirinktos s
alternatyvos įgyvendinimo prielaidų
parengimas

2.3

Mokslo ir studijų politikos
analizės metodų bei politikos
vertinimo metodų aprašo
parengimas

2.4

Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės modelio
išbandymas

2.5.

Projekto metodininkų ir
MOSTA darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas

2.6.

Ekspertų tinklo formavimas
ir susitikimai

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
modelio įgyvendinimo kaštų ir išteklių
analizė
Periodinės Lietuvos mokslo ir studijų
sistemos tyrimų programos aprašo
parengimas
Ad hoc tyrimų programos aprašo
parengimas
Metinių apžvalgų „Lietuvos mokslas
2012“ ir „Lietuvos studijos 2012“
koncepcijų ir ataskaitų parengimas

Projekto metodininkai ir MOSTA
darbuotojai dalyvauja mokymuose
stebėsenos ir analizės, vertinimo,
įžvalgų tematika; dalyvauja
tarptautinėse konferencijose, vyksta į
studijų ir pažintinius vizitus į
stebėsenos ir analizės bei vertinimo
veiklas vykdančias įstaigas.
Iš tikslinių grupių formuojamas
ekspertų tinklas, kuris galėtų
konsultuoti kuriant ir įgyvendinant
stebėsenos ir analizės modelį.

Ataskaita

Ataskaita

Parengtas mokslo ir studijų politikos analizės metodų ir politikos
vertinimo metodų aprašas

2 apžvalgos, surengtos
diskusijos su tikslinėmis
grupėmis, viešinimo
renginys.

Išbandomas parengtas stebėsenos ir analizės modelis, renkami
duomenys ir rengiamos 2 būklės apžvalgos („Mokslas 2012“ ir
„Studijos 2012“). Būklės apžvalgas numatoma parengti ir pristatyti jas
viešinimo renginyje 2013 m. I pusmetį.

Dalyvavimas
mokymuose,
seminaruose, kuriuose
įgis ar pagilins žinias
politikos stebėsenos,
analizės ir vertinimo
srityje.

Dalyvauta 3 praktiniuose seminaruose mokymuose kokybinių metodų
taikymo ir įžvalgų srityse (Trakuose ir Vienoje);
Dalyvauta 3 tarptautinėse konferencijose įžvalgų, Bolonijos proceso
tematikoje.

Suburtas ekspertų tinklas,
organizuoti tinklo
susitikimai.

Suburtas ekspertų tinklas. Organizuoti 4 ekspertų tinklo susitikimai

Veiklos pavadinimas

Veiklos turinys

Pasiektas rezultatas

2.7.

Tikslinės grupės mokymai

3.
3.1.

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
Slėnių koncepcijos projekto
Remiantis sukaupta slėnių projektų
Parengtas slėnių
Dalyvauta Koncepcijos tobulinimo rengimo darbo grupės veikloje,
parengimas
stebėsenos patirtimi ir tarptautine
koncepcijos projektas
teikti siūlymai Koncepcijos nuostatoms.Atnaujinta ir patvirtinta
praktika parengiami siūlymai dėl
slėnių koncepcija 2012 m. spalio 24 d.
slėnių koncepcijos atnaujinimo.
Slėnių ir JTP valdymo ir
Numatoma organizacinė struktūra,
Atnaujinta modelio
Atnaujintas ir patvirtintas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo
koordinavimo modelio
atsakomybių bei funkcijų nustatymas
ataskaita
modelis 2012 m. balandžio 20 d., stebėsenos rodikliai ir jų
sukūrimas ir jo įdiegimas
veiklos procedūrų aprašas. Sukurtas
įgyvendinimo vertinimas.Pateikti siūlymai Atviros prieigos centro
Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo
veiklos vertinimo rodikliams.
modelis, vykdoma jo diegimo
4 diegimo ataskaitos
Patvirtintos 4 kasdienių operacijų valdymo ataskaitos. Patvirtintos 3
stebėsena.
JTP valdymo ir koordinavimo modelio įdiegimo ataskaitos bei
pateiktas 1 JTP valdymo ir koordinavimo modelio įdiegimo
ataskaitos projektas. Minėtiems dokumentams vertinimo metu teikti
tobulinimui siūlymai.
MTEP infrastruktūros
Siekiant užtikrinti viešąją prieigą,
MTEP infrastruktūros
Įvertinta, teikti siūlymai ir pastebėjimai MTEP infrastruktūros
valdymo modelio parengimas efektyvų įrangos ir lėšų panaudojimą
valdymo modelio
valdymo modelio ataskaitai.
bus atlikta esamos situacijos ir MTEP
ataskaita
infrastruktūros valdymo sistemų
alternatyvų analizė, pateikti siūlymai
dėl neesminių funkcijų centralizavimo
galimybės ir dėl šių veiklų efektyvumo
didinimo.
MTEP infrastruktūros plėtros Užtikrinti šiuolaikinės MTEP
20 MTEP infrastruktūros
Įvertintas 20 MTEP infrastruktūros projektų veiklos modelio
projektų veiklos ir
infrastruktūros sukūrimą, geriausių
projektų veiklos modelis
projektas, vienas MTEP infrastruktūros projekto verslo planas. Taip
finansavimo pritraukimo
žmogiškųjų išteklių ir investicijų
pat pateikti verslo plano gairių inkubatoriams ir atviros prieigos
20 MTEP infrastruktūros
modelio sukūrimas
pritraukimą ir MTEP programų
centrams projektai. Įvertintas MTEP infrastruktūros projektų
projektų verslo planas
įgyvendinimą Lietuvoje
investicinis modelio projektas.
MTEP infrastruktūros
projektų investicinis
modelis
Slėnių projektų ir JTP
Įvertinta ir patvirtinta esamų MTEP konkursinio finansavimo schemų
finansavimo schemų
analizė ir Slėnių projektų bei JTP konkurencingo finansavimo
alternatyvų studija
schemų alternatyvų (iki trijų) ataskaita. Minėtiems dokumentams
(ataskaita).
vertinimo metu teikti tobulinimui siūlymai.

3.2.

3.3.

3.4.

Organizuojami ŠMM, MS institucijų,
ekspertinių institucijų MS srityje,
darbuotojų mokymai.

2012 m. plane numatytas
rezultatas
Įgyvendinti tikslinės
grupės mokymai,
apmokyta 60 asmenų

Mokymai bus vykdomi 2013 – 2014 m., parengus ir/ar stebėsenos ir
analizės modelio įgyvendinimo poreikiams adaptavus tikslinių grupių
mokymų programas.

Veiklos pavadinimas

Veiklos turinys

3.5.

Slėnių ir JTP tikslų bei
MTEP infrastruktūros
projektų įgyvendinimo
stebėsena

Patiekti siūlymus dėl Slėnių ir JTP
programų tęstinumo

3.6.

Žinių perdavimo programos
sukūrimas ir apmokymai

Lietuvos MTEP sektoriaus plėtrai
reikalingos institucinės bei vadybinės
kompetencijos sustiprinimas

3.7

Rinkodaros ir tarptautinio
prekių ženklo vertės kūrimo
strategija.

3.8.

3.9.

Rinkodaros strategijos tikslas –
pritraukti aukštos kvalifikacijos tyrėjus,
potencialius MTEP partnerius, o taip
pat
investuotojus,
kurie
dirbtų
sukurtuose infrastruktūros centruose ir
prisijungtų prie partnerystės tolesnei jų
plėtrai.
Viešinimas
Programos viešinimo planas visai
MTEP
infrastruktūros
projektų
programai,
įskaitant
pagrindines
veiklas, biudžetą ir tvarkaraštį.
Organizuota projekto priežiūros komiteto veikla

2012 m. plane numatytas
rezultatas
MTEP infrastruktūros
projektų finansavimo
sutarčių peržiūros
ataskaita
MTEP infrastruktūros
projektų stebėsenos
ataskaitos
Žinių perdavimo
programos: 1. Institucinei
kompetencijai tobulinti
Slėnių ir JTP
įgyvendinimo ir valdymo
srityje, 2. Slėnių ir JTP
valdymo struktūroms, 3.
MTEP infrastruktūros
projekto vykdytojams ir
sukurtos infrastruktūros
valdytojams

Pasiektas rezultatas
Pateiktas šešių MTEP infrastruktūros projektų (ŪM
administruojamų) finansavimo sutarčių ataskaitos projektas, kuri
įvertintas. Organizuoti šios ataskaitos aptarimui susitikimai su Ūkio
ministerijos ir LVPA atstovais.
Įvertintos bei patvirtintos dvi projektų stebėsenos ataskaitos ir
pateiktas vienas projektų stebėsenos ataskaitos projektas.

Rinkodaros strategijos
atskaita

Įvyko tiksliniai seminarai ir mokymai apie verslo planavimo
ypatumus APC, finansavimo paraiškų sėkmę lemiančius veiksnius,
MTEP tvarų vystymą, mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo ir
teisinius aspektus, atviros prieigos valdymo principus, Lietuvos
MTEP kaip tarptautinio prekės ženklo vertės kūrimą, žmogiškųjų
išteklių planavimą APC, MTEP infrastruktūros projektų organizacinę
struktūrą bei bendradarbiavimo su verslu intelektinės nuosavybės
teisių klausimus Slėnių ir JTP valdymo struktūroms bei MTEP
infrastruktūros projekto vykdytojams ir sukurtos infrastruktūros
valdytojams. Seminaruose ir mokymuose dalyvavo daugiau nei 320
tikslinių grupių atstovų.
Taip pat pateikti du žinių perdavimo programos pusmečių planai.
Teikti siūlymai Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės
kūrimo strategijos koncepcijai

Viešinimo plano ataskaita

Teikti siūlymai Viešinimo plano parengimo koncepcijai

Įvertinus Priežiūros komiteto veiklos efektyvumą, buvo optimizuotas projekto rezultatų vertinimo
valdymas. Atsižvelgiant į tai, sudaryta Valdymo grupė, susidedanti iš MOSTA ir ŠMM atstovų.
Įvyko 7 Valdymo grupės posėdžiai, kur buvo svarstyta JTP vykdytojų metinė pažanga, JTP
valdymo ir koordinavimo modelio įdiegimo pažanga, MTEP infrastruktūros valdymo modelis,
esamų MTEP konkursinio finansavimo schemų analizė ir Slėnių projektų bei JTP konkurencingo
finansavimo schemų alternatyvos (iki trijų), 20 projektų stebėsena. Visi šie klausimai buvo
patvirtinti.

Veiklos pavadinimas

Veiklos turinys

4.
4.1.

Mokslo ir studijų stebėsena ir analizė
III studijų pakopos analizė
Apžvelgtos ir įvertintos priėmimo į
doktorantūros studijas taisyklės
aukštosiose mokyklose bei kiti studijų
vykdymo procesai. Atlikta anketinė
apklausa.

4.2.

II studijų pakopos analizė

4.3.

Išorinis aukštųjų mokyklų
realiųjų išteklių vertinimas

Apžvelgtos ir įvertintos priėmimo į
magistrantūros studijas taisyklės
aukštosiose mokyklose bei kiti studijų
vykdymo procesai. Atlikta giluminė
apklausa.
Metodikos rodiklių išaiškinimo
parengimas.
2011 m. vertinimo pabaigimas ir
rekomendacijų parengimas.

2012 m. plane numatytas
rezultatas

Pasiektas rezultatas

Tyrimas „Doktorantūros
studijos Lietuvoje“

Atlikta III studijų pakopos studentų apklausa, sukurta duomenų bazė,
aprengta skaičiuoklė tyrimui atlikti. Parengta tyrimo koncepcija.
Tyrimą numatoma atlikti iki 2013 m. liepos mėn.

Tyrimas „Magistrantūros
studijos Lietuvoje“

Atlikta II studijų pakopos studentų apklausa, sukurta duomenų bazė,
aprengta skaičiuoklė tyrimui atlikti. Parengta tyrimo koncepcija.
Tyrimą numatoma atlikti iki 2013 m. liepos mėn.

Aukštųjų mokyklų
vertinimas ir
rekomendacijų
parengimas.

Atnaujinta išorinio aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo
metodika, remiantis metodikos rodiklių tobulinimo grupės
rekomendacijomis. Įvertintos 23 aukštosios mokyklos pagal realiųjų
išteklių metodikos rodiklius (18 už 2008, 2009, 2010 metus, o 5 už
2009, 2010, 2011 m.).

Leidiniai, informacija
www.mosta.lt

Parengtas „Lietuvos mokslas skaičiais 2012“ leidinys

Leidiniai, informacija
www.mosta.lt

Parengtas „Lietuvos švietimas skaičiais 2012. Studijos“ leidinys

Parengta apžvalga

Parengta 2012 m. apžvalga ir analizė, rezultatai pristatyti LR
Švietimo ir mokslo ministerijoje bei Rektorių konferencijos Studijų
komitetui.

Tyrimų ataskaitos

Parengta galutinė nacionalinė ataskaita vykdomam MASIS projektui,
parengta tarpinė nacionalinė ataskaita METRIS-II projektui.

Atliekamas AM vertinimas pagal
parengtą metodiką
4.4.

„Lietuvos švietimas
skaičiais. 2012. Mokslas“

4.5.

„Lietuvos švietimas
skaičiais. 2012. Studijos“

4.6.

Priėmimas į Lietuvos
aukštąsias mokyklas 2012

4.8.

Dalyvavimas tarptautiniuose
tyrimuose ir projektuose

Apžvelgti išlaidas bei pajamas,
žmogiškuosius išteklius bei kitus
rodiklius MTEP srityje
Apžvelgti išlaidas bei pajamas,
žmogiškuosius išteklius bei kitus
rodiklius aukštojo mokslo studijų
srityje
Apžvelgti priėmimo rezultatus į
aukštąsias mokyklas, kurios dalyvauja
bendrajame priėmime, bei atlikti
analizę
Dalyvavimas ERAWATCH
vykdomuose projektuose: Monitoring
European Trends in Social Sciences and
Humanities (METRIS-II); Monitoring
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Veiklos turinys

2012 m. plane numatytas
rezultatas

Policy and Research Activities on
Science in Society in Europe (MASIS).
Projektų paraiškų, tyrimų aprašų rengimas ir dalyvavimas ekspertų tinkluose
MOSTAF II etapo paraiškos Parengti bei pateikti MOSTAF projekto ESF agentūrai pateikta SF
rengimas ir pateikimas
antrojo etapo techninę užduotį ir
projekto paraiška
projekto paraišką
MOSTAF II etapo projekto
Planuojamų tyrimų aprašų, techninių
5 tyrimų aprašai,
tyrimų galimybių studijų ir
užduočių rengimas, reikiamos
techninės užduotys
paraiškų parengimas
informacijos analizė
Žinių ekonomikos forumo
Dalyvavimas ŽEF posėdžiuose ir
ryšiai su soc. partneriais
(ŽEF) veiklos
komitetų veiklose
Dalyvavimas ES ir kitose
MOSTA darbuotojų kvalifikacijos
Ataskaitos
tarptautinėse organizacijose kėlimas, dalyvavimas ekspertų
susitikimas
Valstybės mokslo ir studijų
stebėsenos teisinio
reguliavimo tobulinimas

Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi
ir tarptautine praktika rengiami
valstybės mokslo ir studijų stebėsenos
teisės aktų projektai, dalyvaujama
darbo grupių veikloje
Viešinimas, darbuotojų kompetencijos kėlimas
Darbuotojų kompetencijos
Inovacijų diegimas profesinėje veikloje,
kėlimas
jos analizė (savianalizė) ir naujų žinių
kūrimas yra esminė kompetencijų
plėtotės prielaida. Mokymosi
įgyvendinant projektą rezultato
įrodymas – darbuotojo kompetencijos
segtuvas (portfolio), kurį įvertins
įstaigos atestacinė komisija.
MOSTA bei kitų mokslo ir
MOSTA materialiųjų ir žmogiškųjų
studijų valdymo ir
išteklių poreikio diegiant mokslo ir
ekspertinių institucijų
studijų stebėsenos ir analizės sistemą,
administracinių gebėjimų
analizės ataskaita
stiprinimas
MOSTA darbuotojų specialiųjų
gebėjimų, reikalingų efektyviai mokslo
ir studijų stebėsenai ir analizei,

Teisės aktų projektai

Pranešimai 6 tarptautinėse
mokslinėse
konferencijose, 4
mokslines stažuotės

Ataskaita

Planas

Pasiektas rezultatas

Parengta ir Europos socialinio fondo agentūrai pateikta MOSTAF
projekto II etapo paraiška, pasirašyta projekto finansavimo ir
administravimo sutartis (laikotarpiui iki 2014 m. gruodžio 31 d.).
Renkama ir analizuojama informacija, reikiama MOSTAF projekto II
etape numatytiems tyrimams atlikti. Parengti pirminiai tyrimų planai.
Dalyvauta ŽEF komitetų darbe. Pristatyta MOSTA veikla.
Dalyvauta Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
vertinimo tinklo, BFUG follow up group, ERAWATCH network,
Bolonijos proceso įgyvendinimo darbo grupių veikloje, PACITA
tinklo organizuojamuose seminaruose
Dalyvauta rengiant Valstybinės švietimo ir mokslo stebėsenos
tvarkos aprašo projektą, teikti siūlymai Valstybinės (strateginių)
švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas, atviros prieigos centro veiklos
ataskaitos formai, Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
kūrimo ir plėtros koncepcijai
Dalyvauta:
- 4 darbiniuose susitikimuose (Eurostudent 2 ir BFUG 1)
- 6 Seminaruose aukštojo mokslo ir MTEP tematikose
- 5 Tarptautinėse konferencijose, dviejose iš jų skaityti
pranešimai
- 1 stažuotė atvejo studijai apie aukštojo mokslo reformos
įtaką universitetų vidinės kokybės užtikrinimo įgyvendinimui
ir konsultacijoms institucijos veiklos vertinimo klausimais
Atlikta stebėsenos ir analizės modeliui diegti ir tobulinti reikiamų
materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių analizė, pateikti siūlymai,
parengta MOSTA darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimo
programa (ataskaita). Parengti ir pateikti siūlymai dėl tikslinių grupių
mokymų programų (ataskaita). Mokymai bus vykdomi 2013 – 2014
m., parengus ir/ar stebėsenos ir analizės modelio įgyvendinimo
poreikiams adaptavus tikslinių grupių mokymų programas.
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tobulinimo programa ir jos
įgyvendinimo 2012 m. planas
Kitų mokslo ir studijų valdymo ir
ekspertinių institucijų darbuotojų
specialiųjų gebėjimų, reikalingų
efektyviai mokslo ir studijų stebėsenai
ir analizei atlikti, mokymų planas 2012
m.
Ne mažiau kaip 60 kitų mokslo ir
studijų valdymo ir ekspertinių
institucijų darbuotojų apmokymas

Planas

Ne mažiau kaip 60
apmokytų darbuotojų

MOSTA darbuotojų administracinių
gebėjimų stiprinimas

6.3.

Tarptautinė konferencija

Įgyvendinant stebėsenos ir analizės
modelį bei vykdant įžvalgų veiklas,
siekiant perimti ir skleisti gerąją patirtį
stebėsenos, analizės srityse, plėtojama
iš tikslinių grupių suformuoto ekspertų
tinklo veikla ir organizuojami šio tinklo
ekspertų susitikimai
Aukštojo mokslo modernizavimo
kryptys Europoje

Apmokyta 10 MOSTA
darbuotojų
Organizuoti suburto
ekspertų tinklo susitikimai

150 dalyvių

Gegužės 17-18 dienomis Vilniuje surengta tarptautinė konferencija
„Aukštojo mokslo ateities scenarijai“. Konferencijoje dalyvavo
daugiau nei 200 aukštojo mokslo suinteresuotųjų šalių atstovų: LR
Vyriausybės, LR Seimo atstovai, Švietimo ir mokslo ministerijos
vadovybė, aukštojo mokslo srityje dirbančių institucijų atstovai
(SKVC, MITA, LMA, LMT, LAMA BPO, VSF ir t.t.) aukštųjų
mokyklų vadovai, studentai, verslo asociacijų atstovai.
Konferencijoje pranešimus skaitė 10 tarptautinių studijų politikos
ekspertų iš užsienio šalių: Belinda Clark Aukštojo mokslo komisija,
Komisijos prezidentė, Naujoji Zelandija; Prof. Henry Etzkowitz,
Stanfordo universitetas, JAV; Prof. John Holmwood, Notingemo
universitetas, Jungtinė Karalystė; Dr. Ainius Lašas, Oksfordo
universitetas, Jungtinė Karalystė; Dr. Liudvika Leišytė, Aukštojo
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mokslo politikos studijų centras, Tventės universitetas, Nyderlandų
Karalystė; Prof. Bernard Longden, Liverpulio Hope universitetas,
Jungtinė Karalystė; Prof. David Passig, Bar-Ilan universitetas,
Izraelis; Dr. Vera Štastna, Švietimo, jaunimo ir sporto ministerija,
Čekijos Respublika; Prof. Luis E. Vila, Valensijos universitetas,
Ispanija; Maria Kristin Gylfadottir, Europos Komisija
Konferencija buvo transliuojama tiesiogiai (transliacijos partneris
MRU). Konferencijos metu vykusioje apskritojo stalo diskusijoje,
atsižvelgiant į studijų politikos ekspertų išsakytas mintis,
identifikuoti labiausiai tikėtini Lietuvos aukštojo mokslo ateities
scenarijai. Šios diskusijos pagrindu išleistas trumpraštis „Aukštojo
mokslo ateitis: iššūkiai, tendencijos, galimybės“, kuris buvo
platinamas aukštojo mokslo suinteresuotųjų šalių atstovams.
Mokslo ir studijų sistemos
Siekiant padidinti tikslinių grupių
3 viešinimo leidiniai,
Organizuota Lietuvos mokslo ir studijų sistemos įžvalgą „Mokslioji
įžvalgos viešinimo veiklos
informuotumą apie atliktą mokslo ir
informacija internete,
Lietuva 2030“ pristatanti konferencija (vyko 2012-01-27), kurioje
studijų sistemos įžvalgą ir jos
pristatymo konferencija,
dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, sprendimų priėmėjų,
rezultatus, siekiant efektyvaus įžvalgų
ne mažiau kaip 2
ekspertinių institucijų atstovai. Parengti ir išleisti 2 leidiniai: įžvalgos
panaudojimo viešosiose politikose,
pristatymo renginiai
ataskaita (Lietuvos akademinei bendruomenei), ataskaitos pagrindu
tęsiamas atliktos Lietuvos mokslo ir
tikslinėms grupėms
parengtas trumpraštis (užsienio įžvalgų bendruomenei, anglų kalba).
studijų sistemos įžvalgos viešinimas
Atlikta įžvalga pristatyta studentų organizacijos atstovams ir aukštojo
mokslo institucijoms (Šiauliuose).
Kitų užduočių vykdymas
Pasiektas rezultatas
Tyrimas EUROSTUDENT V Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų)
Parengtas ir su suinteresuotosiomis šalimis suderintas apklausos klausimynas,
studentų (I, II ir III pakopų) socialinės ir ekonominės aplinkos tyrimas.
suformuota tyrimo metodika, apimanti respondentų imties sudarymo ir atrankos
principus. Rengiama e-platforma apklausos rezultatų surinkimui ir pirminei analizei.
Tyrimas numatomas atlikti 2013 m. I pusmetį.
Dalyvauta ITC sudarytose darbo grupėse dėl aukštojo mokslo rodiklių;
Pateikti siūlymai dėl AM branduolio rodiklių formavimo ir stebėsenos tvarkos
aprašo
Parengtas naujas MOSTA tinklalapio projektas
www.mosta.lt
Dalyvavimas ŽEF posėdžiuose ir komitetų veiklose
Dalyvauta ŽEF komitetų darbe
Dalyvavimas mokslo ir studijų politikos stebėsenos, analizės ir vertinimo bei įžvalgų Dalyvauta Bolonijos proceso įgyvendinimo ataskaitos rengimo darbo grupės
tarptautiniuose renginiuose ir veiklose
veikloje, 2
Informacijos, reikalingos prioritetinėms šalies MTEP, studijų ir inovacijų raidos
Parengta Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalga
kryptims nustatyti, sintezė
Konferencijos „Lietuvos mokslas ir pramonė 2013“ organizacinio komiteto veikloje
Pateikti siūlymai dėl konferencijos tematikų ir pranešėjų
Santrumpų paaiškinimai:

APC – Atviros prieigos centras
EAME – Europos aukštojo mokslo erdvė
ES SF – Europos Sąjungos struktūriniai fondai
HIS – Vokietijos aukštųjų mokyklų informacinės sistemos
JTP – jungtinių tyrimų programa
LAMA BPO - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti
LMT – Lietuvos mokslo taryba

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
MS – mokslas ir studijos
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
NEC - Nacionalinis egzaminų centras
SSG – Slėnių stebėsenos grupė
ŠITC - Švietimo informacinių technologijų centras
ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
ŽEF – Asociacija Žinių ekonomikos forumas

