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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
tarptautinius ir nacionalinius klasifikatorius);

analizę

(pagal

 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 2011m.:
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 2011 m. vykdyti darbai

Vykdydama mokslo ir studijų sistemos stebėseną ir analizę 2011 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
2011 m. MOSTA rinko ir analizavo su mokslu ir studijomis susijusius
duomenis ir kitą informaciją.
Studijos 2010

Politikos analizė
Dalyvaujant mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavime bei reaguojant
į MOSTA 2011 m. veiklos plane nenumatytus Švietimo ir mokslo ministerijos
poreikius vykdant mokslo ir studijų pertvarką MOSTA vykdė Lietuvos ir
tarptautinės patirties analizę teikiant siūlymus ir informaciją dėl:
Mokslo, studijų ir verslo slėnių koncepcijos atnaujinimo ir stebėsenos
sistemos diegimo
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo įgyvendinimo

Mokslas 2010

Valstybinės švietimo stebėsenos sistemos tobulinimo

Priėmimo į AM apžvalga 2011

Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
Remiantis surinktais duomenimis parengti leidiniai „Lietuvos švietimas
skaičiais 2010. Studijos“ ir „Lietuvos mokslas skaičiais 2010“, kur pateikiami
statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo sistemą, apžvelgiami pagrindiniai
rodikliai ir jų kaita 2000-2010 m.; pateikiami statistiniai duomenys apie
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Lietuvoje.
Remiantis ankstesnių metų apžvalgomis ir bendradarbiaujant su LAMA
BPO, ITC bei NEC parengta priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
dalyvaujančias bendrajame priėmime, 2011 m. apžvalga. Apžvalgoje
atskleidžiami pokyčiai bendrajame priėmime, siejant juos su stojančiųjų
pasirinkimais.
MOSTA atliko bandomąjį Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodikos projekto taikymą pagal šias 5 vertinamąsias sritis: materialiųjų
išteklių studijoms pakankamumas ir prieinamumas (8 rodikliai), atliekamų
mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus meno veiklos
aprėptis; 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, remiantis aukštųjų
mokyklų, Statistikos departamento prie LRV pilotiniam tyrimui pateiktais
duomenimis. Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinta
metodika 2011 m. apskaičiuoti 43 aukštųjų mokyklų 18 rodiklių už 2008, 2009
ir 2010 m. ir atliktas 43 aukštųjų mokyklų vertinimas.
Taip pat pateikti siūlymai Statistikos departamentui prie LRV dėl atnaujintų
statistinių ataskaitų MT-02 ir MDV-01 projektų.

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.
Analizuojant statistinius rodiklius ir duomenis identifikuoti rodikliai
universitetų būklei atspindėti. Parengta 11 valstybinių universitetų būklės
apžvalga, informacija pateikta Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo darbo
grupei.
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.

Siekiant suformuoti ilgalaikės mokslo ir studijų sistemos plėtros gaires,
svarbias identifikuojant stebėsenos ir analizės lauką, įžvalgos procese 5
teminėse ekspertų grupėse parengta vizija „Mokslioji Lietuva 2030“, kurioje
identifikuotos globalios tendencijos, turėsiančios įtakos mokslo ir studijų
politikos ilgalaikei raidai, išskirtos prioritetinės raidos kryptys ir alternatyvos,
pateiktos vizijos įgyvendinimo gairės ir galimi stebėsenos rodikliai.
Tyrimai
2011 m. MOSTA vykdė ir koordinavo 11 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 2011 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.
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Galimybių bei sąlygų
LR įsteigti Didžiosios
Britanijos
universiteto filialą ar
universitetą
studijoms vykdyti

Vadovaujančio
personalo, dėstytojų
ir mokslo
darbuotojų metinės
vidutinės pajamos

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.

„Lietuvos mokslo ir studijų ateitį kurti padės naujai parengta įžvalga“, „Veidas“, Nr.32
„Slėniuose laukiama inovacijų proveržio“, „Veidas“ , Nr. 24
Trumpraštis „Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030“
Interviu su J. Petrauskiene (MOSTA) apie įžvalgą, jos siekius ir Lietuvos mokslo ir
studijų ateitį leidinyje „Aukštųjų technologijų startas“
Įžvalgos ekspertų grupių vadovai A.Bėkšta ir D.Matulis dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje
„Mokslininkų dirbtuvės“, 2011-05-18.
J. Petrauskienė (MOSTA) ir G. Viliūnas (MRU) radijo „Laisvoji banga“ laidoje
„Sprendimų metas” apie Lietuvos mokslo ir studijų įžvalgą.
Pranešimas „Bolonijos procesas ir į darnų vystymąsi orientuotas švietimas“ Arkalyke
(Kazachstanas) tarptautinėje konferencijoje „Naujos disciplinos Ekologija ir darnus
vystymasis problemos ir perspektyvos“, 2011-04-12
Pranešimas „Darnaus vystymosi paradigma – aukštojo mokslo kokybinių tyrimų
konceptualus pagrindas“ Berlyne Europos švietimo tyrėjų asociacijos EERA metinėje
konferencijoje, 2011-09-12
Pranešimas „Aukštojo mokslo prieinamumas: Lietuva Bolonijos proceso perspektyvoje“
tarptautinėje konferencijoje Vilniaus universitete „Švietimo politikos transformacijos:
nacionalinis, transnacionalinis ir supranacionalinis diskursas",
Pranešimas „Bolonijos proceso ir darnaus vystymosi švietimo sankirtos“ IX tarptautinėje
Baltijos ir Juodosios jūros konsorciumo konferencijoje „Darnus vystymasis. Kultūra.
Švietimas“, 2011-05-18, Šiauliai
Pranešimas „Darnaus vystymosi paradigmos atspindys Lietuvos aukštojo mokslo
politikoje“ tarptautinėje konferencijoje „Švietimo politikos transformacijos“ 2011-11-11,
Vilnius.

Vykdant tyrimus MOSTA organizavo 15 renginių, skirtų sprendimų
priėmėjams, akademinei bendruomenei bei mokslo ir studijų ekspertams: 10
seminarų, 2 pristatymus bei 3 mokymus.
3 įžvalgos ekspertų darbo grupių darbiniai seminarai
Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos pristatymas
Įžvalgos ekspertų jungtinės grupės darbinis seminaras
3 seminarai „Atnaujinamų studijų programų tarpinio vertinimo rezultatai“
Mokymai „Vizijos įgyvendinimo kelio žemėlapių (angl. roadmapping) rengimas įžvalgos
organizatoriams ir ekspertams“
2 Įžvalgos ekspertų darbo grupės seminarai, skirti vizijos kelio gairių planavimui
Vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“ pristatymas
Seminaras „Slėnių programų įgyvendinimo stebėsena. Kodėl ji reikalinga ir ką ji apima?“
Mokymai „Verslo planavimo ypatumai atviros prieigos centrams”
Mokymai „Verslo planavimo ypatumai atviros prieigos centrams”

Bendradarbiavimas ir partnerystė
Atlikdama tyrimus, vykdydama įžvalgą, formuodama mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės modelį ir rengdama slėnių stebėsenos sistemą, 2011 m.
MOSTA bendradarbiauja 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

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

Valstybinis studijų fondas
Europos socialinio fondo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
13 Lietuvos aukštųjų mokyklų
Asociacijos: LAMA BPO, LSŠA, LSAS,
LSS, LPK, LVDK, ŽEF
VU Biotechnologijos institutas
VU Biochemijos institutas
VšĮ „Saulėtekio slėnis“
Slėnių asociacijos: „Santara“, „Santakos
slėnis“, „Slėnis Nemunas“, „Baltijos slėnis“
Viešosios politikos ir vadybos institutas“
UAB „Dialogas“
UAB „ProBaltic Consulting“
UAB „Ernst&Young Baltic“
UAB „S2P“

Ištekliai
MOSTA personalas.
LR Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. Įsakymu Nr. 24.1-09P1-346 patvirtinus MOSTA struktūrą ir pareigybių sąrašą centre numatytos 8
pareigybės.

Darbuotojų išsilavinimas, proc.

Įgyvendinant ES SF finansuojamus valstybės planavimo projektus nuo 2010
m. spalio mėn. MOSTA organizacinė struktūra pasipildė 2 naujais skyriais.
Atitinkamai darbuotojų skaičius išaugo 65 proc. ( nuo 7 - 2010 m. pradžioje iki
20- 2011 m. pabaigoje). Šiuo metu užimtų pareigybių skaičius – 20,1.
MOSTA organizacinė struktūra su patvirtintu pareigybių sąrašu, 2011 m.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimo sritį, proc.

*- pagal patvirtintą finansavimą

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių, proc.

MOSTA darbuotojai yra kvalifikuoti specialistai, turintys patirties
bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir užsienio šalių organizacijomis,
koordinavimo ir administravimo patirties, 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
2011 m. kvalifikaciją kėlė 13 MOSTA darbuotojų. Per metus dalyvauta 2
tarptautiniuose mokymuose, 10 užsienyje vykusiose tarptautinėse
konferencijose (skaityti 2 pranešimai), 2 pažintiniuose vizituose, 4 kartus
dalyvauta tarptautinių ekspertų darbo grupių susitikimuose.
MOSTA finansiniai ištekliai.

2011 m. buvo panaudoti 429,2 tūkst. Lt. valstybės biudžeto asignavimų.
Didžiausią šių lėšų dalį, 70 proc., sudarė darbo užmokestis ir socialinis
draudimas (301.5 tūkst. Lt), paslaugos sudarė – 14,82 proc. (63.6 tūkst. Lt).
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas, pašalpos
Mokesčiai (komunaliniai) ir ryšių
paslaugos
Kitos prekės

20.5; 4.78%

2011 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 3485,2 tūkst. Lt, iš kurių 13,27 proc. (462,6
tūkst. Lt) sudarė valstybės biudžeto lėšos, 86,60 proc. (3018,2 tūkst. Lt) – ES
SF projektų lėšos, bei 0,12 proc. (4.3 tūkst. Lt) gautos lėšos dalyvaujant
tarptautinių organizacijų veikloje.
Lėšos, gautos
iš tarptautinių
organizacijų;
4,3; 0,12%

studijoms ir su studijomis susijusioms veikloms vykdyti bei 2,4 tūkst. Lt
seminaro-diskusijos „Danijos patirtis pertvarkant aukštojo mokslo sistemą“ su
Danijos mokslinių tyrimų, inovacijų ministerijos atstovais organizavimui.

0.8; 0.19%
63.6; 14.82%
0.6; 0.14%
4.8; 1.12%
13.7; 3.19%

11;
2.56%

Komandiruotės
301.5; 70.25%

12.7; 2.96%

Kvalifikacijos kėlimas

Kitos paslaugos
Spaudiniai

Biudžeto
lėšos;
462.6;
13.27%

Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas
Nematerialiojo turto kūrimas ir
įsigijimas

2011 m. MOSTA biudžeto panaudojimas, proc.

ES SF lėšos;
3018.20;
86.60%

2011 m. MOSTA finansavimas, proc.

2011 m. patvirtintas 462,6 tūkst. Lt MOSTA biudžetas. Papildomai buvo
skirta programai „Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas” – 50
tūkst. Lt ekspertinės-konsultacinės paslaugos pirkimui dėl galimybių bei
sąlygų LR įsteigti Didžiosios Britanijos universiteto filialą ar universitetą

2011 12 31 dienai MOSTA vykdomo MOSTAF projekto įsisavintos lėšos
sudaro 58 proc. patvirtinto projekto biudžeto, STAT projekto lėšos - 44,7 proc.,
o slėnių stebėsenos projekto - 14,9 proc. Šis projektas pradėtas vykdyti 2011 m.
kovo mėn., numatyta projekto pabaiga 2015 m. kovo mėn.
MOSTA vykdomų projektų, finansuojamų ES SF lėšomis, lėšų įsisavinimas.
Projekto
pavadinimas
MOSTAF

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
2009-12/2012-11

Projekto
biudžetas,
Lt
6988131.0

Įsisavintos
lėšos, iki
2011-12-31
4053172.9 Lt

Įsisavintos
lėšos, iki
2011-12-31
58.0 proc.

STAT

2010-08/2012-08

4367597.4

1950727.6 Lt

44.7 proc.

Slėnių
stebėsena

2011-03/2015-03

6999992.1

1043740.1 Lt

14.9 proc.

2011 m. darbų sąvadas
Veiklos pavadinimas

Veiklos turinys

2011 m. plane numatytas
rezultatas

Pasiektas rezultatas

1.
1.1.

Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT) projekto vykdymas
Studijų politikos tyrimų
Studijų politikos tyrimų metodologijos
metodologijos sukūrimas ir
(toliau – Metodologija) sukūrimas
koregavimas
Lietuvos AM studijų sistemos reformos
įgyvendinimo procesui ir rezultatams
vertinti.

Parengta metodologija,
apimanti studijų kokybės,
studijų socio-ekonominės
aplinkos ir studijų sistemos
valdymo sritis

Parengta pirmoji metodologijos tarpinė ataskaita „EAME ir ES politikos
tendencijų analizė, siejant su Lietuvos AM studijų strateginiais
dokumentais“ ir antroji metodologijos tarpinė ataskaita, kurioje pateikta
situacijos analizė, metodologijos koncepcija, vertinamųjų sričių
pasirinkimo pagrindimas, metodologijos instrumentarijus. Atliktas
Metodologijos ekspertinis vertinimas (3 ekspertų grupės paslauga).
Atliktas
dalinis
Metodologijos
koregavimas
pagal
ekspertų
rekomendacijas.
Metodologijos pirmai ir antrai ataskaitoms buvo parengtas AM
reglamentuojančių teisės aktų (2005- 2012 m.) sąvadas (puspenkto šimto
teisės aktų); apžvelgti ir susisteminti apie 90 EUA, OECD ir UNESCO
tyrimai (nuo 2006 m.), kurie tiesiogiai siejasi su studijų kokybe bei studijų
valdymu ir finansavimu; parengtas 96 tyrimų, atliktų 2006- 2011 m. ES
šalyse, JAV ir Australijoje, sąvadas; apžvelgta 20 tyrimų, norint nustatyti
nepakankamai AM reprezentuojamų grupių kriterijus Lietuvoje,
analizuota, kaip matuojamas socialinis ekonominis statusas, kuris įtakoja
motyvaciją ir galimybes dalyvauti AM; sudarytas tyrimų, atliktų
įgyvendinant ES SF paramos projektus 2006-2010 m. sąvadas pagal šias
sritis: 1) studijų kokybė; 2) studijų valdymas ir finansavimas; 3) studijų
socialinės-ekonominės aplinkos aspektai; parengtas studentų organizacijų
2006-2010 m. atliktų tyrimų sąvadas (15 tyrimų), šiais pjūviais: 1) studijų
kokybė; 2) studijų valdymas ir finansavimas; 3) studijų socialinėekonominė aplinka; sudarytas Lietuvos mokslo ir studijų politikos tyrimų,
atliktų LR ŠMM užsakymu 2006-2010 m., sąvadas (28 tyrimai).

1.2.

Studijų politikos tyrimų
metodologijos taikymas
atliekant studijų reformos
nuostatų įgyvendinimo analizę

Analizė išleista 120 psl.
leidinyje lietuvių ir anglų
kalbomis. (500
egzempliorių)

Parengta MTEP darbo „Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų
metodologijos žvalgomasis taikymas“ techninė užduotis. Parengta
ekspertinio konsultavimo MTEP paslaugos techninė užduotis, kuri pateikta
LMT vertinimui.
Studijų politikos 2009-2011 m. pokyčių kompleksinei analizei atlikti,
sudarytas AM reglamentuojančių teisės aktų (2005- 2012 m.) sąvadas,
įskaitant studijų socialinę ekonominę aplinką (prieinamumo ir studentų
gyvenimo kokybės aspektu) reglamentuojančius LR teisės aktus; apžvelgta
pasirinktose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse (26 šaltiniai) pateikta
informacija studijų politikos klausimais (2011 m. liepos, rugsėjo, spalio
mėn.), siekiant įvertinti viešajame diskurse pateikiamų straipsnių tematiką
ir jų pasiskirstymą pagal metodologijoje išskirtas sritis, identifikuoti,
kokios žiniasklaidoje pateikiamos suinteresuotų šalių pozicijos.

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

Veiklos pavadinimas

1.3.

Veiklos turinys

Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT) projekto vykdymas
Studijų sistemos suinteresuotų
Apklausos apie suinteresuotų šalių požiūrį
šalių sociologiniai tyrimai
į studijų reformos nuostatas (tiesioginio
interviu metodas, kvotinė respondentų
atranka).

2011 m. plane numatytas
rezultatas

Pasiektas rezultatas

Apklausta 1000 dėstytojų ir
1000 administracijos
darbuotojų

Parengti 6 sociologinių tyrimų klausimynai: studentų (I ir II pakopa),
dėstytojų, AM administracijos (sprendimus priimančiųjų ir sprendimus
įgyvendinančiųjų variantai), socialinių ir verslo partnerių.

1.4.

Mokymų organizavimas

Mokymai: „Studijų programų inovacijos
įgyvendinant NSP projektus“, „Studijų
politikos tendencijos EAME“, „Studijų
sistemos suinteresuotų šalių įtraukimas į
studijų politikos formavimą“.

Įgyvendinti 3 mokymai,
apmokyta 60 AM atstovų,
50 visą gyvenimą mokymosi
administravimo įstaigų
darbuotojai

2010 m. pasiektas projekto rezultatas dėl apmokytų asmenų. Atsižvelgiant
į tai, ši veikla koreguojama ir planuojama 2012 m. organizuoti tarptautinę
konferenciją aukštojo mokslo modernizavimo tema.

1.5.

Studijų politikos vertinimas
EAME kontekste ir ateities
įžvalga

Lietuvos studijų politikos ir EAME
strateginių nuostatų iki 2020 m. lyginamoji
analizė ir reformos tobulinimo
rekomendacijos.

Įžvalga išleista 248 psl.
leidinyje lietuvių ir anglų
kalbomis.

Parengta MTEP darbo „AM studijų politikos tyrimų metodologijos
žvalgomasis taikymas“ techninė užduotis. Parengta ekspertinio
konsultavimo MTEP paslaugos techninė užduotis, kuri pateikta LMT
vertinimui.

1.6.

Aukštųjų mokyklų veiklos
išorinio kokybės užtikrinimo
koncepcija ir jos įgyvendinimo
gairės

Gairės rengiamos remiantis Europos AM
kokybės užtikrinimo nuostatomis bei
nacionalinės studijų politikos principais,
įvardintais teisės aktuose.

Gairės bus pristatomos 4
renginiuose skirtinguose
Lietuvos miestuose bei
išleistos atskirame leidinyje.

Parengta MTEP darbo techninė užduotis, kuri pateikta LMT vertinimui.

1.7.

MS ekspertinių institucijų
išorinio vertinimo galimybių
studija

Metodikos rekomendacijų parengimas
(studijų politikos formavimo ir
įgyvendinimo aspektu), atsižvelgus į
pasirinktų ES šalių patirtį.

Parengta studija lietuvių ir
anglų kalbomis

Rengiama techninė užduotis. Pirkimą numatomą pradėti vykdyti 2012 m.
kovo mėn.

1.8.

Darbuotojų specialiųjų
gebėjimų ugdymas ir pajėgumų
užtikrinimas.

Inovacijų diegimas profesinėje veikloje,
naujų žinių kūrimas. Dalyvavimas
mokymuose, tarptautinėse konferencijose
ir stažuotėse.

Pranešimai 6 tarpt.
mokslinėse konferencijose, 4
mokslinės stažuotės

Padaryti 2 pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje, 2 pranešimai
tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, 1 stažuotė Briuselio universitete,
dalyvauta 1 tarptautinėje konferencijoje.

Veiklos pavadinimas

2.
2.1.

Veiklos turinys

2011 m. plane
numatytas rezultatas
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas (MOSTAF)
Mokslo ir studijų
Remiantis užsienio ekspertų (Fraunhofer ISI)
Ataskaita apie sukurtą
sistemos įžvalgos
parengta metodika atliekama įžvalga.
Lietuvos MS ateities
vykdymas
Identifikuojami kritiniai veiksniai, galintys
viziją 2030 ir jos
turėti įtakos MS raidai iki 2030 m., parengiami
įgyvendinimo gaires
ateities atvaizdai, atliekama plataus ekspertų
rato apklausa, atsižvelgiant į apklausos
rezultatus suformuojama Lietuvos MS sistemos
ilgalaikė vizija, parengiamos rekomendacijos
dėl vizijos įgyvendinimo.

Pasiektas rezultatas

Suformuotos 5 teminės ekspertų grupės (~ 100 ekspertų); organizuotos 5 sesijos.
Parengta metodinė medžiaga ekspertams ir sesijų veiklos apibendrinimai.
Įvykdytos ekspertų grupių apklausos ir apibendrinti apklausų rezultatai. Įvykdyta
plataus rato ekspertų apklausa (~ 2500 respondentų) ir apibendrinti rezultatai.
Organizuoti 25 ekspertų grupių vadovų ir įžvalgos aprūpinimo ekspertų
susitikimai, kelio gairių planavimo mokymai ekspertams ir sprendimų
priėmėjams. Parengta įžvalgos valdymo, koordinavimo ir komunikavimo
metodika ir diegimo ataskaita. Parengta vizija „Mokslioji Lietuva 2030“.
Organizuota diskusija su sprendimų priėmėjais ir įžvalgos grupių vadovais.
Publikuotas straipsnis žurnale „Veidas“, paskelbti 6 informaciniai pranešimai
www.mosta.lt ir www.mokslas.info; parengtas trumpraštis sprendimų
priėmėjams, sukurta įžvalgos interneto svetainė www.moksliojilietuva.lt .

2.2.

MS stebėsenos ir
analizės modelio
sukūrimas ir įdiegimas

MS stebėsenos ir analizės rodiklių modelio
parengimas, duomenų teikimo ir valdymo
schema, modelio įdiegimo kaštų ir išteklių
analizė, įdiegiama reikiama programinė įranga,
išbandomas modelis ir parengiamos mokslo ir
studijų būklės apžvalgos.

a)

2.3.

Projekto metodininkų ir
MOSTA darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas

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.

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

Dalyvauta 2 mokymuose politikos vertinimo ir įžvalgų srityse;
Dalyvauta 5 tarptautinėse konferencijose įžvalgų, mokslo infrastruktūrų ir
inovacijų, mokslo, technologijų ir inovacijų rodiklių, kokybinių tyrimų metodų
taikymo, Bolonijos proceso tematikoje;
Dalyvauta pažintiniame vizite HIS (Vokietija).

2.4.

Ekspertų tinklo
formavimas ir
susitikimai

Iš tikslinių grupių formuojamas ekspertų tinklas,
kuris galėtų konsultuoti kuriant ir įgyvendinant
stebėsenos ir analizės modelį.

Suburtas ekspertų
tinklas, organizuoti
tinklo susitikimai.

Suburtas ekspertų tinklas. Organizuoti 3 ekspertų tinklo susitikimai

2.5.

Tikslinės grupės
mokymai

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

Įgyvendinti tikslinės
grupės mokymai,
apmokyta 60 asmenų

Mokymai bus vykdomi 2012 m.

2.6.

MOSTAF II etapo
paraiškos rengimas

Parengti MOSTAF projekto II etapo techninę
užduotį ir projekto paraišką.

ESF agentūrai pateikta
SF projekto paraiška

Parengtos MOSTAF projekto II etapo gairės; papildomų projekto veiklų aprašai

Ataskaita, b)
Apžvalga „Mokslas
2010“

Parengta techninė užduotis ir įvykdytas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis su
paslaugų teikėju ir ekspertais-konsultantais. Organizuota 15 susitikimų su tyrimo
vykdytoju, ekspertais-konsultantais, ŠITC. Suderinta ir patvirtinta Tyrimo įvadinė
ataskaita; atlikta Lietuvos MS strateginių tikslų analizė; suderinti MS stebėsenos
rodiklių rinkinio kūrimo etapai, identifikuotos preliminarios MS stebėsenos sritys;
suderinti MS duomenų rinkimo ir valdymo aprašo rengimo etapai, rengiamas
aprašas, organizuojama modelio sukūrimo ekspertinė priežiūra.

Veiklos pavadinimas

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Veiklos turinys

2011 m. plane
Pasiektas rezultatas
numatytas rezultatas
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
Slėnių projektų ir JTP
Užtikrinti efektyvią Slėnių Sukurtas slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo
Parengtas ir patvirtintas Komunikavimo su JTP vykdytojais planas.
įgyvendinimo stebėsenos stebėsenos grupės veiklą
stebėsenos vadovas
Teikiamos pastabos, ataskaitos tobulinima.
vadovo sukūrimas
Parengti Slėnių ir JTP stebėsenos rodikliai
Dalyvauta JTP rodiklių tobulinimo darbo grupėje. Pateikti pasiūlymai
parengtam JTP rodiklių sąrašo projektui. JTP rodiklių tobulinimo aspektai
aptarti su SSG ekspertais.
Slėnių ir JTP valdymo ir
Numatoma organizacinė
Sukurtas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo
Patvirtintas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelis. Atnaujinta
koordinavimo modelio
struktūra, atsakomybių bei modelis
versija bus pateikta 2012 m. pradžioje
sukūrimas ir jo įdiegimas funkcijų nustatymas
4 Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelio
Sudarytas JTP valdymo ir koordinavimo modelio įdiegimo planas.
veiklos procedūrų aprašas
įdiegimo ataskaitos
Pateiktos gairės Slėnių koncepcijos atnaujinimui. Teikti siūlymai rengiant
APC valdymo reglamento projektą. Patvirtintos 2 JTP valdymo ir
koordinavimo modelio įdiegimo ataskaitos.
MTEP infrastruktūros
Užtikrinti viešąją prieigą,
Esamos situacijos ir MTEP infrastruktūros valdymo
Vertinama pateikta pirminė MTEP infrastruktūros valdymo sistemų
valdymo modelio
efektyvų įrangos ir lėšų
sistemų alternatyvų analizės ataskaita
alternatyvų analizės ataskaita.
parengimas
panaudojimą
Neesminių funkcijų centralizavimo galimybės ir
Su SSG ekspertais aptarta veiklos atlikimo koncepcija.
siūlymai dėl šių veiklų efektyvumo didinimo
Pagalbos teikimas siekiant užtikrinti kiekvieno
Dalyvaujant projekto priežiūros grupėse, teiktos konsultacijos MTEP
MTEP infrastruktūros projekto valdymo efektyvumą
infrastruktūros projektų vykdytojams.
MTEP infrastruktūros
Užtikrinti šiuolaikinės
20 MTEP infrastruktūros projektų veiklos modelis
Teikti siūlymai ir su SSG ekspertais aptarta veiklos atlikimo koncepcija.
plėtros projektų veiklos
MTEP infrastruktūros
20 MTEP infrastruktūros projektų verslo planas
ir finansavimo
sukūrimą, geriausių
MTEP infrastruktūros projektų investicinis modelis
pritraukimo modelio
žmogiškųjų išteklių ir
Slėnių projektų ir JTP finansavimo schemų
Pasiūlyta viena slėnių projektų ir JTP finansavimo alternatyva.
sukūrimas
investicijų pritraukimą ir
alternatyvų studija (ataskaita).
Organizuotos ir dalyvauta diskusijose su suinteresuotomis šalimis dėl
MTEP programų
slėnių projektų ir JTP finansavimo schemų.
įgyvendinimą Lietuvoje
Slėnių ir JTP tikslų bei
Patiekti siūlymus dėl
MTEP infrastruktūros projektų finansavimo sutarčių
Patvirtinta 14 MTEP infrastruktūros projektų finansavimo sutarčių
MTEP infrastruktūros
Slėnių ir JTP programų
peržiūros ataskaita
ataskaita.
projektų įgyvendinimo
tęstinumo
MTEP infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitos
Įvertintos ir patvirtintos 2 SSG pažangos ataskaitos. Organizuoti
stebėsena
susitikimai su CPVA, ŠMM, ŪM ir LVPA dėl duomenų teikimo SSG jos
užduočių vykdymui. Vertinti ir teikti siūlymai MTEP infrastruktūros
projektų vykdytojams, parengti klausimynai projektų pažangai įvertinti.
Žinių perdavimo
Lietuvos MTEP sektoriaus Žinių perdavimo programos: 1. Institucinei
Patvirtinta Žinių perdavimo programa iki 2015 m. ir 2011 m. jos
programos sukūrimas ir
plėtrai reikalingos
kompetencijai tobulinti Slėnių ir JTP įgyvendinimo ir įgyvendinimo planas. Įvyko tiksliniai seminarai verslo planų rengimo APC
apmokymai
institucinės bei vadybinės
valdymo srityje, 2. Slėnių ir JTP valdymo
tema Slėnių ir JTP valdymo struktūroms bei MTEP infrastruktūros
kompetencijos
struktūroms, 3. MTEP infrastruktūros projekto
projekto vykdytojams ir sukurtos infrastruktūros valdytojams.
sustiprinimas
vykdytojams ir sukurtos infrastruktūros valdytojams
Seminaruose dalyvavo 50 tikslinių grupių atstovų.
Organizuota projekto priežiūros komiteto veikla
Įvyko 6 Priežiūros komiteto posėdžiai, kur aptartas artimo laikotarpio konkursinio MTEP finansavimo gairės, APC darbo
koncepcijos ir principų aptarimas, svarstytas ir patvirtinas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelis bei komunikavimo su
JTP vykdytojais planas, SSG 2 pažangos ataskaitos, 14 MTEP infrastruktūros projektų finansavimo sutarčių peržiūra, patvirtintos
žinių perdavimo programos.

Veiklos pavadinimas
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9
5.10

Veiklos turinys

Mokslo ir studijų stebėsena ir analizė
III studijų pakopos analizė
Bus apžvelgtos ir įvertintos priėmimo į doktorantūros studijas taisyklės aukštosiose
mokyklose bei kiti studijų vykdymo procesai. Atlikta anketinė apklausa.
II studijų pakopos analizė
Bus apžvelgtos ir įvertintos priėmimo į magistrantūros studijas taisyklės aukštosiose
mokyklose bei kiti studijų vykdymo procesai. Atlikta giluminė apklausa
Išorinis aukštųjų mokyklų
AM disponuojami materialieji ir žmogiškieji ištekliai yra svarbi studijų kokybės
realiųjų išteklių vertinimas
užtikrinimo prielaida. Bus atliekamas AM vertinimas pagal parengtą metodiką.

„Lietuvos mokslas skaičiais
2010“
„Lietuvos švietimas
skaičiais.2010. Studijos“
Priėmimas į Lietuvos
aukštąsias mokyklas 2011
Vadovaujančio personalo,
dėstytojų ir mokslo darbuotojų
metinės vidutinės pajamos

2011 m. plane
numatytas rezultatas
Tyrimas „Doktorantūros
studijos Lietuvoje“
Tyrimas „Magistrantūros
studijos Lietuvoje“
Aukštųjų mokyklų
vertinimas ir
rekomendacijų
parengimas.

Pasiektas rezultatas

Parengta apklausai anketa.
Parengta apklausai anketa.
Dalyvauta rengiant AM realiųjų
išteklių vertinimo metodiką; įvertintos
43 AM pagal metodikoje nurodytus
rodiklius (už 2008, 2009 ir 2010 m.);
parengti sprendimai dėl 4 AM
vertinimo; organizuota metodikos
rodiklių tobulinimo grupės veikla.
Parengtas „Lietuvos mokslas skaičiais
2010“ leidinys
Parengtas „Lietuvos švietimas
skaičiais 2010. Studijos“ leidinys
Parengta 2011 m. apžvalga ir analizė

Apžvelgti išlaidas bei pajamas, žmogiškuosius išteklius bei kitus rodiklius MTEP
Apžvalga išleista
srityje
leidinyje
Apžvelgti išlaidas bei pajamas, žmogiškuosius išteklius bei kitus rodiklius aukštojo
Apžvalga išleista
mokslo studijų srityje
leidinyje
Apžvelgti priėmimo rezultatus į aukštąsias mokyklas, kurios dalyvauja bendrajame
Parengta apžvalga
priėmime, bei atlikti analizę
Nustatyti vadovaujančio personalo, mokslinių ir pedagoginių pareigybių
Parengta ataskaita
Atliktas Vadovaujančiojo personalo,
institucijose struktūrą, palyginti ją su darbo užmokesčiui išleidžiamais valstybės
dėstytojų ir mokslo darbuotojų
biudžeto asignavimais, išsiaiškinti įvairių pareigybių finansavimo struktūrą šalies
vidutinės metinės pajamos 2009-2010
mastu.
m. tyrimas
Dalyvavimas tarptautiniuose
Dalyvavimas ERAWATCH vykdomuose projektuose: Monitoring European Trends Tyrimų ataskaitos
Parengtos 2 nacionalinės ataskaitos
tyrimuose ir projektuose
in Social Sciences and Humanities (METRIS-II); Monitoring Policy and Research
Activities on Science in Society in Europe (MASIS).
Kitų užduočių vykdymas
Pasiektas rezultatas
Medžiagos rengimas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo darbo grupei
Parengta valstybinių universitetų būklės apžvalga
Dalyvauta ITC sudarytose darbo grupėse dėl aukštojo mokslo rodiklių;
Pateikti siūlymai dėl AM branduolio rodiklių formavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo
Susitikimo su Danijos ekspertais dėl aukštojo mokslo valdymo aspektų organizavimas
2011 m. lapkričio 24 d. įvyko seminaras-diskusiją „Danijos patirtis pertvarkant aukštojo
mokslo sistemą“ su Danijos mokslinių tyrimų, inovacijų ministerijos atstovais
Paslaugų atlikti ekspertinio- konsultacinio parengimo veiklą dėl galimybių bei sąlygų LR
Koordinuota ataskaitos rengimo veikla
įsteigti Didžiosios Britanijos universiteto filialą ar universitetą studijoms ir su studijomis
susijusiomis veikloms vykdyti pirkimas ir koordinavimas.
MOSTA strateginio veiklos plano rengimas, stebėsenos ir analizės funkcijų poreikių analizė
Parengti galimi raidos scenarijai, strateginio plano gairės
Parengtas naujas MOSTA tinklalapio projektas
www.mosta.lt
Sukurtas tinklalapis, skirtas Mokslo ir studijų įžvalgai
www.moksliojilietuva.lt
Dalyvavimas ŽEF posėdžiuose ir komitetų veiklose
Dalyvauta ŽEF komitetų darbe
Dalyvavimas tyrėjų karjeros programos valdymo komiteto darbe
Dalyvauta 4 posėdžiuose. Teikti siūlymai dėl projektų paraiškų tvirtinimo
Dalyvavimas mokslo ir studijų politikos stebėsenos, analizės ir vertinimo bei įžvalgų
Dalyvauta 2 Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo tinklo
tarptautiniuose renginiuose ir veiklose
susitikimuose. Perimta ir skleidžiama profesinė patirtis.

Metinis veiklos planas įvykdytas apie 85 proc. įskaitant ŠMM pavedimus ir projektus. ŠMM pavedimai įvykdyti 100 proc. 10 proc. neįvykdymą pagrinde įtakojo projektų
įgyvendinimas perskirsčius veiklų eiliškumą ir jų įvykdymo terminą.
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

