MOSTA veiklų kryptys
Mokslo ir studijų sistemos stebėsenos ir analizės organizavimas ir
vykdymas
Dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant mokslo, studijų ir inovacijų
politiką
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos tobulinimas

2013 m. MOSTA strateginės veiklos
Mokslo ir studijų būklės analizė
Koordinuojamas Sumanios specializacijos identifikavimas
Slėniai – valdymo modeliai, veiklos planai ir rinkodara bei viešinimas
Absolventų karjeros stebėsenos sistemos kūrimas
Organizuoti 3 pirmininkavimo renginiai
Stebėsenos ir analizės rezultatų komunikacijos stiprinimas

MOSTA 2013 m. VEIKLOS ATASKAITA

MOSTAtyrimai
tyrimai2013
2013 m.
MOSTA
m.- ‐3838
Aukštasis mokslas
Studijų būklės apžvalga
Lietuvos švietimas skaičiais
2013. Studijos
Studijų politikos tyrimų
metodologija
Studijų reformos nuostatų
įgyvendinimo kompleksinė
analizė
Studijų politikos vertinimas
EAME kontekste
Aukštųjų mokyklų veiklos
išorinio kokybės užtikrinimo
koncepcija
Suinteresuotų šalių sociologinis
tyrimas
Išorinis aukštųjų mokyklų
realiųjų išteklių stebėsena ir
vertinimas
Priėmimas į Lietuvos aukštąsias
mokyklas 2013
Priėmimo į II ir III studijų
pakopas analizė
EUROSTUDENT V
Studijų grąžos tyrimas
(metodika)

MTEP ir inovacijos
Mokslo būklės apžvalga
Lietuvos mokslas skaičiais 2013
MTEP infrastruktūros valdymo modelis
Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelis
MTEP infrastruktūros plėtros projektų veiklos
ir finansavimo pritraukimo modelis
MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo
stebėsena
Rinkodaros ir tarptautinio prekių ženklo vertės
kūrimo strategija
MTEP infrastruktūros projektų viešinimo
planas
Lietuvos ir tarptautinių iššūkių apžvalga
Lietuvos mokslo potencialo apžvalga
Lietuvos ūkio potencialo apžvalga
Apklausa dėl SS krypčių
Apklausa dėl galimų SS prioritetų
Technologijų raidos tendencijų apžvalgos (SS)
Mokslo ir ūkio potencialo apžvalga
prioritetinėse kryptyse
Apklausa dėl iššūkių sąsajų su galimomis
technologijomis (SS)
Universitetų ir institutų mokslinės veiklos
lyginamoji analizė

MS stebėsenos ir analizės
sistemos tobulinimas
Mokslo ir studijų būklės
apžvalgos metodikos tobulinimas
Mokslo ir studijų sistemos
modernizavimo procesų poveikio
vertinimai (ex‐ante, ex‐post
metodikos)
Slėnių projektų ir JTP
įgyvendinimo stebėsenos
vadovas
Sumanios specializacijos
prioritetų nustatymo metodika
Mokslo ir studijų ekspertinių
institucijų išorinio vertinimo
galimybių studija
Tarptautinių asociacijų ir tinklų,
stebinčių ir analizuojančių
aukštąjį mokslą apžvalga
Sumanios specializacijos
stebėsenos ir vertinimo sistemos
kūrimas
Siūlymai dėl aukštojo mokslo
absolventų karjeros stebėsenos
sistemos
Siūlymai dėl aukštųjų mokyklų
pažangos stebėsenos

Kitos veiklos
• Bulgarijos aukštojo mokslo sistemos
vertinimas
• Indėlis rengiant Europos Tarybos
Rekomendacijas „European Higher
Education in the World“
• Atlikta KU, ŠU ir LEU rezultatyvumo analizė
• Analizė LURK „Lietuvos mokslo ir studijų
būklė pagal EUA prioritetines veiklas ir
prognozės“
• Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos
• Pasiūlymų dėl tolimesnių Lietuvos aukštojo
mokslo politikos tobulinimo krypčių
pateikimas Lietuvos Aukštojo Mokslo Tarybai
• Dalyvavimas tobulinant Lietuvos studijų
klasifikatorių
• Dalyvavimas kuriant Lietuvos kvalifikacijų
žemėlapį
• Verslumo principų taikymas aukštųjų
mokyklų studijų programose
• Analizė apie studijas informacinių
technologijų srityje

• Duomenų analizė apie studijų kainas
Lietuvoje
• Apžvalga EK apie aukštojo mokslo
tarptautiškumą
• Apžvalginis straipsnis apie studentų praktiką
Lietuvoje
• Trumpos apžvalgos parengimas apie tikslinį
finansavimą EK
• Lietuvos kultūrinių ir kūrybinių industrijų
sektoriaus potencialo apžvalga
• Lietuvos IRT sektoriaus potencialo apžvalga
• Lietuvos biotechnologijų sektoriaus įmonių
MTEPI rodikliai
• Lietuvos biomedicinos mokslų plėtros
apžvalga...

Ataskaitos, leidiniai, pranešimai
teisės aktų projektų rengimas 2013
Pranešimai 			

60

Ataskaitos 			

51

Leidiniai 				

20

Teisės aktų rengimas

6

Kompetencijos ugdymas ir rezultatų sklaida

Susitikimai 						

352

Dalyvavimas darbo grupėse, tinkluose 12
Renginiai 						

12

Komandiruotės 					

31

Dalyvavimas mokymuose			

26

Įsigytos knygos					

16

Dalyvavimas pirmininkavimo
ES Tarybai veiklose

Dalyvavimas pirmininkavimo ES Tarybai veiklose
Renginio pavadinimas
Pirmininkavimo konferencija
„European Higher Education in the
World“

Informacija
2013 09 5‐6
Vieta: Pirklių klubas
Dalyviai: 200 Pranešėjai: 27

AM direktorių susitikimas „European
Higher Education Funding: How to
Improve Sustainability, Efficiency and
Equity“

2013 09 23‐24 Vieta: Hotel
Radisson Blue Dalyviai: 90
Pranešėjai: 11

Europos mokslinių tyrimų tinklo EU
Evalnet susitikimas

2013 10 17‐18
Vieta: Vilniaus Universitetas
Dalyviai: 30
Pranešėjai: 5

Mūsų informacijos šaltiniai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAT
OECD
Pasaulio bankas
Eurydyce
Thomson Reuters
WIPO
SCImago
CORDA
INSEAD
UNESCO
WIPO
ERAWATCH
EUROSTUDENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠVIS
Darbo birža
SODRA
VPB
EMIS
LAMA BPO
NEC
VSF
LMT
MITA
ŠMM
SKVC
ŠMPF

Derinama su aukštosiomis
mokyklomis ir mokslinių
tyrimų institutais teisė naudoti
jų teikiamus LSD statistinius
duomenis švietimo ir mokslo
stebėsenai ir analizei

Spauda,
Spauda,
internetas
internetas

TV, radijas
TV, radijas

Socialiniai
Socialiniaitinklai:
tinklai:
Facebook,
Twitter,
Facebook,
Twitter,
Youtube
Youtube

Renginiai
ir
viešos
diskusijos
Renginiai ir viešos diskusijos

MOSTA IŠTEKLIAI

MOSTA
organizacinė
struktūra
su patvirtintu
MOSTA
organizacinė
struktūra
pareigybių
sąrašu,
2013 2013
m. m.
su patvirtintu
pareigybių
sąrašu,

Direktorius

Bendrųjų reikalų grupė
ESF lėšos, MOSTA lėšos

Finansų skyrius ESF
lėšos, MOSTA lėšos
Direktoriaus
pavaduotojas

Mokslo politikos
stebėsenos skyrius ESF
lėšos, MOSTA lėšos

Studijų politikos analizės
skyrius ESF lėšos

Mokslo infrastruktūros
ir inovacijų politikos
stebėsenos skyrius ESF
lėšos, MOSTA lėšos

MOSTA 2014 M. VEIKLOS PLANAS

Stebėsenos, analizės ir vertinimo
teisinis pagrindas
2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo stebėsena
(Tikslas - 1.4. Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą)
Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcija
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas
Aukštųjų mokyklų veiklos valstybinės priežiūros tvarkos aprašas
LRV nutarimas Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios
institucijos

MOSTA tyrimų ir apžvalgų planas 2014 m. - 27
MOSTA tyrimų ir apžvalgų planas 2014 m. ‐ 27
Aukštasis mokslas

MTEP ir inovacijos

Studijų būklės apžvalga

Mokslo būklės apžvalga

Lietuvos švietimas skaičiais, 2014 m.
Studijos

Lietuvos mokslas skaičiais 2014 m.

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių
stebėsena ir vertinimas
Priėmimas į Lietuvos aukštąsias
mokyklas 2014 m.
Suinteresuotų šalių sociologinis
tyrimas (studentai, dėstytojai,
administracija, tyrėjai)
Studijų grąžos tyrimas (metodika,
pilotinis tyrimas)
Priėmimas į II ir III studijų pakopas
(2013 m.)

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo
tyrimas
Investicijų į MTEP grąžos tyrimas
(metodika, pilotinis taikymas)
Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetų
įgyvendinimo kelrodžių parengimas
Slėnių kūrimo pažangos stebėsena
MTEP infrastruktūros valdymo
modelis
MTEP infrastruktūros projektų
įgyvendinimo stebėsena

EUROSTUDENT V

MTEP infrastruktūros projektų veiklos
ir finansavimo pritraukimo modelis

Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų
veiklos lyginamoji analizė ???

Universitetų ir institutų mokslinės
veiklos lyginamoji analizė

MS stebėsenos ir analizės
sistemos tobulinimas
Mokslo ir studijų būklės apžvalgos
metodikos tobulinimas
AM pažangos stebėsenos ir analizės
sistemos kūrimas
Slėnių ir JTP valdymo ir
koordinavimo modelio diegimas
Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo
stebėsenos vadovas
Slėnių poveikio pilotinis vertinimas
(metodika)
Absolventų karjeros kompleksinis ty‐
rimas (metodika, pilotinis taikymas)
Sumanios specializacijos stebėsenos
ir vertinimo gairių ir metodikos
parengimas
Aukštojo mokslo sistemos
modernizavimo poveikio vertinimas
(metodika, duomenų analizė)

