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Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MOSTA nuostatuose numatytas svarbiausias MOSTA veiklos tikslas - vykdyti
mokslo ir studijų sistemos stebėseną, organizuoti ir atlikti mokslo ir studijų
sistemos būklės analizę, teikti mokslo ir studijų politikai įgyvendinti reikalingą
informaciją ir rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo.
Įgyvendinant svarbiausius MOSTA strateginius veiklos prioritetus 2015 m.
Centre Mokslo infrastruktūros ir inovacijų politikos skyriaus pagrindu įkurtas
Inovacijų politikos analizės skyrius.

MOSTA personalas
2015 m. MOSTA užimti 12 etatų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis ir
13,2 etatai finansuojami iš ES Struktūrinių fondų lėšų. 2015 m. pabaigoje viso
užimti 25,2 etatai, dirbančių darbuotojų – 24. Centro darbuotojų amžiaus
vidurkis – 34 metai.
MOSTA užimtų etatų skaičius 2015 m.

MOSTA organizacinė struktūra su patvirtintu pareigybių sąrašu, 2015 m.
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Darbuotojų paskirstymas pagal amžių, 2015 m., proc.
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Darbuotojų išsilavinimas, 2015 m., proc.
8%

14%

17%

4%

Koleginės ir
universitetinės studijos
Bakalauro laipsnis
Magistro laipsnis

58%

Doktorantūros studijos
Daktaro laipsnis

Darbuotojų pasiskirstymo pagal išsilavinimo sritį,
2015 m., proc.
14%

25%

4%

58%

Socialiniai mokslai
Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai
Biomedicinos mokslai

Siekiant efektyviai reaguoti į naujas mokslo ir studijų politikos formavimo
priemones ir iniciatyvas MOSTA darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose
mokymuose,
seminaruose,
tarptautinių
darbo
grupių
veikloje.
Bendradarbiaujama ir dirbama su užsienio ekspertais mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės srityse.
2015 m. kvalifikaciją kėlė 13 MOSTA darbuotojų. 2015 m. dalyvauta 4
tarptautinių ekspertų tinklų darbo grupių susitikimuose (ERAC, BFUG, „She
Figures“, „Eurostudent“); 8 darbo grupėse bei renginiuose Sumanios
specializacijos tematikoje Lietuvoje bei užsienyje; 8 tarptautinėse
konferencijose (Belgijos Karalystėje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje,
Austrijoje, Latvijoje, Kaune); vasaros mokykloje (Mokslometrijos vasaros
mokykla, Belgijos Karalystė).

MOSTA finansiniai ištekliai

2015 m. MOSTA biudžeto panaudojimas, proc.

2015 m. MOSTA veikla buvo finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, ES
struktūrinių fondų projektų lėšomis bei už veiklą tarptautinių organizacijų
veikloje gautomis lėšomis.
MOSTA gautos lėšos sudarė 1324 tūkst. Eur, iš kurių 25,26 proc. (334,5 tūkst.
Eur) sudarė valstybės biudžeto lėšos, 74,62 proc. (988 tūkst. Eur) – ES SF
projektų lėšos, bei 0,12 proc. (1,5 tūkst. Eur) gautos lėšos dalyvaujant
tarptautinių organizacijų veikloje.
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ES SF lėšos; 988;
74,6%

Apmokėjimas
ekspertams ir
konsultantams; 0,9

Darbo užmokestis
ir socialinis
draudimas,
pašalpos; 52,8
Tarptautinių
organizacijų lėšos;
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2015 10 15 MOSTAF projekto įsisavintos lėšos sudarė 96,43 proc. patvirtinto
projekto biudžeto, STAT projekto lėšos – 99,22 proc., o Slėnių stebėsenos
projekto – 99,82 proc.
MOSTA įvykdytų projektų, finansuojamų ES SF lėšomis, lėšų įsisavinimas
Projekto
pavadinimas

Iki 2015 12 31 buvo panaudoti 334,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų.
Didžiausią šių lėšų dalį, 52,83 proc., sudarė darbo užmokestis ir socialinis
draudimas (176,7 tūkst. Eur), paslaugos – 45,74 proc. (153 tūkst. Eur), ilgalaikio
turto įsigijimas – 1,41 proc.( 4,7 tūkst. Eur)

Ilgalaikio turto
įsigijimas; 1,4
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99,82 proc.

2015 12 01 pasirašyta iš ES Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas“ sutartis. Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 11 01.
Projekto vertė 2316960,15 eurų. Projekto trukmė 60 mėn. nuo sutarties
pasirašymo dienos. Šiuo projektu siekiama sukurti ir išbandyti įrankius skirtus
mokslo ir studijų pažangos stebėsenai ir vertinimui atlikti.

2015 m. veiklos rezultatų sąvadas
Veikla/tyrimas
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Rezultatas 2015 m.

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos būklės tyrimai bei mokslo ir studijų sistemos dalyvių elgsenos prognozavimas
Mokslo ir studijų būklės apžvalgos 2015 m.
Parengtos 2 būklės apžvalgos, išleisti leidiniai „Lietuvos mokslo
būklės apžvalga“ ir „Lietuvos studijų būklės apžvalga“, patalpinti
www.mosta.lt, organizuotas pristatymas
„Lietuvos mokslas skaičiais. 2015“
Leidiniai parengti (spausdintine forma ir www.mosta.lt).
Pateikiama informacija apie MTEP finansavimą, žmogiškuosius
„Lietuvos švietimas skaičiais. 2015. Studijos“
išteklius, mokslinės veiklos rezultatus, pagrindinė informaciją apie
aukštąjį mokslą pagal pagrindinius stebėsenos rodiklius.
Priėmimo į aukštąsias mokyklas analizė 2015 (I ir II pakopa)
Apžvelgti priėmimo rezultatai į aukštąsias mokyklas, kurios
dalyvauja bendrajame priėmime, apžvalga paskelbta
www.mosta.lt. Rezultatai pristatyti ŠMM, Aukštojo mokslo tarybai,
LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, aukštųjų mokyklų
atstovams ir kitoms suinteresuotoms šalims.
Nacionalinės EUROSTUDENT tyrimo eigos, rezultatų aptarimas ir
Nacionalinės apklausos vykdymo eigos ir rezultatų poveikio
jų viešinimas.
aukštojo mokslo politikai aptarimas EUROSTUDENT konferencijoje.
Naujos EUROSTUDENT VI bangos proceso planavimo darbai, naujo
klausimyno rengimas darbiniame seminare.
Lietuvos mokslo ir studijų stebėsena ir analizė pagal tarptautinius rodiklius (angl. benchmarking) (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Lietuvos universitetų ir mokslo institutų mokslo veiklos rodiklių
Parengtos 9 vertintos srities ataskaitos, parengta galutinė
palyginimas su atitinkamais kitų ES šalių rodikliais
ataskaita, du trumpraščiai, organizuoti pristatymai, teikti siūlymai
dėl išsakytų rekomendacijų įgyvendinimo.
Lietuvos studijų stebėsenos ir analizės pagal tarptautinius
Parengta ataskaita, teikta informacija apie AM profilius, teikti
rodiklius tyrimas
siūlymai aukštųjų mokyklų profilių darbo grupei.
Išorinis aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
Parengtos duomenų suvestinės apskaičiuojant numatytus
rodiklius. Naudoti ITC, LMT duomenys. Parengta vertinimo/
stebėsenos išvadų suvestinė, teikta informacija Konsolidavimo
darbo grupei. Parengta Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių
vertinimo apžvalga pagal 2008-2014 metų informaciją (patalpinta
www.mosta.lt)
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems
Parengtos ir išsiųstos aukštosioms mokykloms, ŠMM ir SKVC
reikalavimams vertinimas
išvados dėl 5 aukštųjų mokyklų.
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Aukštųjų mokyklų konsultavimas

Rezultatas 2015 m.

Teiktos konsultacijos telefonu ir raštu aukštųjų mokyklų
atstovams.
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo metodikos
Pateikti siūlymai dėl išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo tvarkos ir
tobulinimas
realiųjų išteklių rodiklių atnaujinimo.
Absolventų karjeros kompleksinis tyrimo metodika, pilotinis taikymas (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos sistemos
Parengtas LRV nutarimo „Dėl Valstybinės žmogiškųjų išteklių
kūrimas.
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas, stebėsenai
vykdyti parengtas rodiklių sąrašas bendradarbiaujant su LR ŠMM,
ŪM, Socmin, KPMPC darbuotojais. Rengti šio nutarimo projekte
nurodytų rodiklių aprašai. Parengta absolventų karjeros
stebėsenos metodika bei rodiklių aprašų projektai.
Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė
Parengta ataskaita (patalpinta www.mosta.lt), rezultatai pristatyti
ŠMM ir kitoms suinteresuotoms šalims.
Pilotinis 2008 - 2012 m. absolventų užimtumo bei įgytų
Atliktas tyrimas, parengtas rezultatus pristatantis trumpraštis.
kompetencijų ir gebėjimų kokybinis tyrimas.
Rezultatai pristatyti konferencijoje.
Investicijų į studijas, mokslinius tyrimus ir technologijas dinamikos stebėsena ir analizė (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Studijų grąžos tyrimas: investicijų į aukštąjį mokslą ir valstybės bei Parengta užsienio ir Lietuvos investicijų efektyvumo, studijų grąžos
visuomenės gaunamos aukštojo mokslo studijų grąžos santykio
tyrimuose taikomų ekonometrinių modelių apžvalga, du
nustatymas.
trumpraščiai (lietuvių ir anglų kalbomis), metodika, parengta
tyrimo ataskaita, organizuoti pristatymai suinteresuotoms šalims.
Investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijas grąžos tyrimas.
Parengta metodika, pilotinio tyrimo ataskaita, organizuoti
pristatymai suinteresuotoms šalims (MITA, LVPA, mokslo ir verslo
atstovams), parengtas trumpraštis lietuvių ir anglų kalbomis,
parengta tyrimo ataskaita, rezultatai pristatyti ŠMM.
Sumani specializacija. Mokslo ir studijų sistemos ateities įžvalgos vykdymas
Sumanios specializacijos strategijos dokumentų paketo EK
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
rengimas
Sumanios specializacijos stebėsenos ir vertinimo sistemos gairių ir Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
metodikos parengimas
Siūlymų parengimas dėl Sumanios specializacijos infrastruktūrų,
Rekomendacijos
kelrodžio rengimo veikloje
Dalyvavimas Sumanios specializacijos Koordinavimo tarybos
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
veikloje
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Slėniai
Slėnių valdymo modelių analizė

Rezultatas 2015 m.

Parengta galutinė slėnių stebėsenos metodika, pateikti siūlymai
dėl Slėnių valdymo.
Mokslo ir studijų būklės stebėsenos ir analizės rezultatų viešinimas (pagrindinės veiklos ir renginiai)
MOSTA periodinis leidinys AGENDA mokslo, studijų ir inovacijų
Išleisti 3 periodinio leidinio AGENDA numerius šiomis mokslo,
klausimais
studijų ir inovacijų politikoje 2015 m. aktualiomis temomis:
aukštojo mokslo kokybė, mokslinės veiklos vertinimas, absolventų
karjeros
stebėsena.
Elektroninės
žurnalų
versijos
http://mosta.lt/lt/leidiniai/agenda.
Renginys „Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja
2015 04 16 vyko Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės
tarptautiniai ekspertai“
veiklos palyginamojo tyrimo rezultatų viešinimo renginys, skirtas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovams, Lietuvos mokslo
politikos formuotojams ir įgyvendintojams.
Renginys „Išsilavinimas ir įsidarbinimas: ką žinome apie jų ryšį?“
2015 06 17 vyko tyrimo „Absolventų stebėsena Lietuvoje” rezultatų
pristatymo renginys „Išsilavinimas ir įsidarbinimas: ką žinome apie
jų ryšį?“, skirtas sprendimų priėmėjams, absolventų stebėseną
vykdančioms institucijoms, darbdaviams, studentams bei kitoms
suinteresuotoms šalims, išplatintas pranešimas žiniasklaidai,
surengta diskusija “Žinių radijo” laidoje „Aktualioji valanda”.
Tarptautinė konferencija „Absolventų stebėsena: taikymas ir
2015 10 1-2 vyko konferencija „Absolventų stebėsena: taikymas ir
perspektyvos“
perspektyvos“. Parengti reportažai LRT, LNK, TV3 televizijose,
publikacijos Delfi, 15min. , 2 straipsniai žurnale “Veidas”, 2
trumpraščiai: „Absolventų karjeros stebėsena – daugiau nei įrankis“
ir „Absolventų karjeros stebėsena taikant apklausas: rodikliai ir
rezultatai“.
Atliktų mokslo ir studijų būklės apžvalgų pristatymas
2015 10 14 įvyko renginys „Mokslas ir studijos Lietuvoje:
suinteresuotosioms šalims
žvelgiantiems giliau”, kurio metu buvo pristatyti mokslo ir studijų
būklės apžvalgų rezultatai. Renginyje dalyvavo apie 150 įvairių
suinteresuotųjų šalių atstovų. Suorganizuota spaudos konferencija,
kurioje dalyvavo LRT “Panorama”, Žinių radijas, Delfi, 15min ir kt.
Sumanios specializacijos strategijos rengimo viešinimas
2015 06 12 LRV rūmuose vyko renginys „Sumani specializacija
startuoja Lietuvoje“, kurio metu oficialiai paskelbta, kad Lietuva
pradeda įgyvendinti sumanios specializacijos strategiją.
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2015 10 30 kartu su EK organizuotas renginys „The Synergies with
Research and Innovation Funds: Stairways to excellence”.
Renginyje dalyvavo apie 70 dalyvių. Informacija apie renginį ir jo
rezultatus buvo skelbiama tinklapiuose mosta.lt ir sumani2020.lt
Tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės srityje
Bendras projekto paraiškos Baltic Science Network (trumpinys –
Projekto vykdymas sėkmės atveju
BSN) rengimas INTERREG Baltijos jūros regiono programai
Dalyvavimas tarptautinių mokslo ir studijų stebėsenos tinklų veikloje
Smart specialization platform veiklos
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
EU RTD Evalnet tinklo veiklos
Ad-hoc ERAC stebėsenos grupės veiklos
Bolognia follow-up grupės veiklos
Government Organisations‘ Foresight Network (GFN)
EUROSTUDENT konsorciumo veiklos
European Network for Anticipatory Governance in Research and
Innovation
She Figures statistikos korespondentų grupės veiklos
Dalyvavimas Lietuvos tinkluose ir darbo grupėse mokslo, studijų inovacijų politikos srityje
LRV Strateginės mokslo, technologijų, inovacijų tarybos
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas. Remiantis sukaupta
sekretoriato veikla
stebėsenos patirtimi ir tarptautine praktika rengiami valstybės
mokslo ir studijų stebėsenos teisės aktų projektai, dalyvaujama
Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose
darbo grupių veikloje, rengiama medžiaga Švietimo ir mokslo
mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo
ministerijos vadovams, kitoms institucijoms
(klasifikatoriaus) darbo grupė
MTEPI infrastruktūros (kelrodis) darbo grupė
Išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo darbo grupė
Sumanios specializacijos rengimo koordinavimo grupė
Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė
ŠMM Terminijos komisija
MSĮ peržiūros darbo grupės
Aukštųjų mokyklų konsolidavimo darbo grupė
Specialistų kvalifikacijų žemėlapio darbo grupė
Darbo grupių dėl aukštųjų mokyklų profilių ir sutarčių su
aukštosiomis mokyklomis veikla
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Nevalstybinių institutų vertinimo grupė
Dalyvavimas tobulinant Valstybės mokslo ir studijų stebėsenos
teisinį reguliavimą
Žinių ekonomikos forumo veiklos
MOSTA darbuotojų ir kitų mokslo ir studijų valdymo ir ekspertinių institucijų gebėjimų stiprinimas
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose,
Dalyvauta 4 tarptautinių ekspertų tinklų darbo grupių
ekspertinių tinklų susitikimuose, ES ir kitose tarptautinėse
susitikimuose (ERAC, BFUG, „She Figures“, „Eurostudent“); 8
organizacijose
darbo grupėse bei renginiuose Sumanios specializacijos tematikoje
Lietuvoje bei užsienyje; 8 tarptautinėse konferencijose (Belgijos
Karalystėje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje,
Lenkijoje, Latvijoje, Kaune); vasaros mokykloje Belgijoje.
Mokymai, seminarai politikos formavimo ir įgyvendinimo,
Parengtos mokymų programos. Apmokyti 28 asmenys.
stebėsenos, analizės, vertinimo srityse
MOSTA veiklos vykdymo užtikrinimas
Pasirengimas 2014-2020 m SF programų įgyvendinimui
Paraiškų projektams Mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos,
analizės ir vertinimo sistemai tobulinti rengimas (VRM ir ŠMM
priemonės). Parengta1 paraiška, pasirašyta sutartis. Pabaigti
vykdyti 3 projektai, parengti visi atsiskaitymo dokumentai.
Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir vykdymas, įskaitant
Vykdyti 175 viešieji pirkimai
ES SF projektus
MOSTA Koordinavimo tarybos posėdžių organizavimas
Organizuotas vienas posėdis, rengta medžiaga, parengtas posėdžio
protokolas
MOSTA susitikimų protokolų ir suvestinių rengimas, įskaitant ES
Įvyko daugiau nei 40 diskusijų, parengta virš 15 protokolų.
SF projektus
MOSTA veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir vidaus dokumentų Patobulinus struktūrą ir įkūrus Inovacijų politikos analizės skyrių,
tobulinimas, įskaitant ES SF projektus
patvirtinti skyriaus nuostatai ir skyriaus vedėjo pareigybės
aprašymas); atnaujintos MOSTA įgyvendinamų projektų vadovo,
tyrimo koordinatoriaus, finansininko, administratoriaus,
metodininko ir specialisto pareigybės aprašymai. Patvirtinta
Absolventų karjeros stebėjimo metodika, MTEPI raidos (sumanios
specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo
stebėsenos ir poveikio vertinimo tvarkos aprašas.
Organizacinių ir personalo dokumentų valdymas, įskaitant ES SF
Parengta 311 direktoriaus įsakymų, gauti 161 ir išsiųsti 152 raštai.
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Pastabos

Apskaitos vykdymas ir finansų valdymas, įskaitant ES SF projektus

Nuolat vykdoma finansų apskaita, pradėta dirbti su nauja ŠMM
apskaitos programa.
MOSTA veiklos sklaida (vidinė ir išorinė komunikacija)
Vykdyti 155 viešieji pirkimai
MOSTA tinklalapio priežiūra ir pildymas
Parengta medžiaga 2 posėdžiams, parengti posėdžių protokolai
Nenumatytų užduočių vykdymas, ŠMM ir kitų mokslo ir studijų politiką formuojančių institucijų prašymu
MTEP Infrastruktūrų projektų vertinimo organizavimas
Siūlymų dėl pavyzdinės sutarties su valstybine aukštąja mokykla formos ir sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis sudarymo tvarkos pateikimas
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo tvarkos atnaujinimas
Siūlymai dėl MSĮ pakeitimų poveikio vertinimo
Rengtos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo ataskaitos dalys
Pastabų teikimas ERA roadmap stebėsenos rodikliams
Teikta informacija apie Lietuvos mokslo ir inovacijų politiką pildant OECD klausimyną dėl mokslo ir inovacijų politikos vertinimo Lietuvoje
Teikti atsakymai apie Lietuvos mokslo ir inovacijų politiką, jos stebėsenos ir vertinimo mechanizmus, pildant EPBO klausimyną apie MTEPI.
Pastabų teikimas 2014 EMTE pažangos ataskaitos projektui
Dalyvavimas rengiant Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo projektą
Informacijos ŠMM kolegijai dėl aukštųjų mokyklų veiklos parengimas
Informacijos apie binarinės aukštojo mokslo sistemos veikimą parengimas
Informacijos dėl pedagogų rengimo pateikimas
Informacijos dėl ET 2020 nacionalinės ataskaitos parengimas
Vadovavimas 1 studentų praktikai
Aukštųjų mokyklų profilių rengimas
Jungtinių Tyrimo Centro prašymu pastabų teikimas ataskaitai „RIO Country Report 2014: Lithuania“

Santrumpų paaiškinimai:
EBPO - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
BFUG – Bolonijos proceso veiklos grupė
EK – Europos Komisija
EMTE – Europos mokslinių tyrimų erdvė
ES SF – Europos Sąjungos struktūriniai fondai
ET – Europos Taryba
KPMPC - Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
LMT – Lietuvos mokslo taryba
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė

LVPA – Lietuvos verslo paramos agentūra
MITA – Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra
MSĮ – mokslo ir studijų įstatymas
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
Socmin – Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija
ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
ŪM – Lietuvos Respublikos Lietuvos respublikos ūkio ministerija
VRM – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

