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PATVIRTINTA:
Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centro direktoriaus
MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS CENTRAS 2012 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-04/12
2012 METŲ VEIKLOS IR TYRIMŲ PLANAS

Įgyvendinant 2011 m. ŠMM strateginio veiklos plano programos „Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas“ 2 tikslo “Kurti veiksmingą mokslo
institucijų valdymo ir finansavimo sistemą” 2 uždavinį „Analizuoti ir vertinti mokslo ir studijų veiklą“.
Veiklos pavadinimas
1.
1.1.

Mokslo ir studijų politikos tendencijų Lietuvoje ir Europoje stebėsena ir analizė
Studijų sistemos
Pirmakursiai, dėstytojai, administracijos darbuotojai, socialiniai partneriai
suinteresuotų šalių
Studentų, dėstytojų, administracijos ir tyrėjų apklausa ir studija
socialiniai tyrimai
Studija apie studijų sistemos suinteresuotų šalių būklę
Studijos apie studijų sistemos suinteresuotų šalių būklę aptarimo renginiai

1.2.

Studijų politikos tyrimų
metodologijos sukūrimas
ir koregavimas

1.3.

Studijų politikos tyrimų
metodologijos taikymas
atliekant studijų reformos
nuostatų analizę

1.4.

1.5.

Veiklos/tyrimo aprašymas

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

Parengta metodologija yra pagrindas analizuoti studijų reformos eigą ir
identifikuoti priežastis, jeigu/kodėl reformos nuostatos įgyvendinamos
nepakankamai efektyviai, operatyviai teikti politikos priemonių tobulinimo
rekomendacijas.
Pateikta aktualių studijų reformos nuostatų įgyvendinimo analizė pagal studijų
politikos sritis (studijų kokybės, studijų socialinės-ekonominės aplinkos, studijų
sistemos valdymo) bei reformos eigos tobulinimo rekomendacijos.

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

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

Aukštųjų mokyklų veiklos Remiantis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis bei
išorinio kokybės
nacionalinės studijų politikos principais ir nuostatomis, įvardintomis Mokslo ir
užtikrinimo koncepcijos
studijų įstatyme bei kituose susijusiuose teisės aktuose, bus parengta Aukštųjų

Numatomas rezultatas

Terminas

Apklausų duomenų bazė
Apklausų duomenų bazė,
studija
Ataskaita
4 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose
Ataskaita

I ketv.

5 ataskaitos

IV ketv.

8 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose
Ataskaita

III ketv.

4 viešinimo renginiai
skirtinguose Lietuvos
miestuose
Ataskaita, pristatymai
renginiuose

III ketv.

IV ketv.
III ketv.
II ketv.
II ketv.

IV ketv.

III ketv.
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1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

sukūrimas ir jos
įgyvendinimo gairių
parengimas
Mokslo ir studijų
ekspertinių institucijų
išorinio vertinimo
galimybių studijos
parengimas
III studijų pakopos
analizė
II studijų pakopos analizė

mokyklų išorinio kokybės užtikrinimo koncepcija ir jos įgyvendinimo gairės.
Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos pristatymas

Išorinis aukštųjų mokyklų
realiųjų išteklių
vertinimas
„Lietuvos švietimas
skaičiais. 2012. Mokslas“
„Lietuvos švietimas
skaičiais. 2012. Studijos“
Priėmimas į Lietuvos
aukštąsias mokyklas 2012
Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės
rodiklių modelio
parengimas

Mokslo ir studijų
duomenų rinkimo ir
valdymo aprašo
parengimas

Mokslo ir studijų sistemos teisės aktų analizės pagrindu bus parengta mokslo ir
studijų ekspertinių institucijų išorinio vertinimo galimybių studija ir išorinio
vertinimo metodikos rekomendacijos, atsižvelgus į pasirinktų ES šalių patirtį
Apžvelgtos ir įvertintos priėmimo į doktorantūros studijas taisyklės aukštosiose
mokyklose bei kiti studijų vykdymo procesai. Atlikta anketinė apklausa.
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.
Atliekamas AM vertinimas pagal parengtą metodiką
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
Lietuvos mokslo ir studijų strateginių tikslų analizė, strateginių nuostatų ir
vertinamųjų sričių išskyrimas
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
Esamos Lietuvos mokslo ir studijų duomenų rinkimo ir valdymo situacijos
analizė
Lietuvos mokslo ir studijų duomenų rinkimo ir valdymo sistemos alternatyvų
analizė, pasirinktos s alternatyvos įgyvendinimo prielaidų parengimas
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės modelio įgyvendinimo kaštų ir išteklių

Numatomas rezultatas

Terminas

4 renginiai skirtinguose
Lietuvos miestuose
Studija

II ketv.

Ataskaita

IV ketv.

Ataskaita

IV ketv.

Aukštųjų mokyklų
vertinimas ir
rekomendacijų
parengimas
Leidiniai, informacija
www.mosta.lt

I ketv.

ketv.

II ketv.
Gavus pavedimą
IV ketv.
IV ketv.

Apžvalga

IV ketv.

Rodiklių rinkinys,
rodiklių aprašai, rodiklių
sąsajų schema

I ketv.
I ketv.
I ketv.

Mokslo ir studijų
duomenų rinkimo ir
valdymo aprašas

I ketv.

Ataskaita

II ketv.

2

3
Veiklos pavadinimas

1.15.

1.16.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Mokslo ir studijų
politikos analizės metodų
bei politikos vertinimo
metodų aprašo
parengimas
Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės
modelio išbandymas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas

Terminas

analizė
Periodinės Lietuvos mokslo ir studijų sistemos tyrimų programos aprašo
parengimas
Ad hoc tyrimų programos aprašo parengimas

Ataskaita

I ketv.

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

IV ketv.

Parengtas slėnių
koncepcijos projektas
Atnaujinta modelio
ataskaita
4 diegimo ataskaitos
MTEP infrastruktūros
valdymo modelio
ataskaita
Pagalba ir konsultacijos
projektų įgyvendintojams

I ketv.

Metinių apžvalgų „Lietuvos mokslas 2012“ ir „Lietuvos studijos 2012“
koncepcijų ir ataskaitų parengimas

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėsena
Slėnių koncepcijos
Remiantis sukaupta slėnių projektų stebėsenos patirtimi ir tarptautine praktika
projekto parengimas
parengiami siūlymai dėl slėnių koncepcijos atnaujinimo.
Slėnių ir JTP valdymo ir
Numatoma organizacinė struktūra, atsakomybių bei funkcijų nustatymas veiklos
koordinavimo modelio
procedūrų aprašas. Sukurtas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo modelis,
sukūrimas ir jo įdiegimas vykdoma jo diegimo stebėsena.
MTEP infrastruktūros
Siekiant užtikrinti viešąją prieigą, efektyvų įrangos ir lėšų panaudojimą bus
valdymo modelio
atlikta esamos situacijos ir MTEP infrastruktūros valdymo sistemų alternatyvų
parengimas
analizė, pateikti siūlymai dėl neesminių funkcijų centralizavimo galimybės ir dėl
šių veiklų efektyvumo didinimo. Projektų vykdytojams bus teikimą pagalba,
siekiant užtikrinti kiekvieno MTEP infrastruktūros projekto valdymo
efektyvumą.
MTEP infrastruktūros
Užtikrinti šiuolaikinės MTEP infrastruktūros sukūrimą, geriausių žmogiškųjų
plėtros projektų veiklos ir išteklių ir investicijų pritraukimą ir pridėtinę vertę kuriančių MTEP programų
finansavimo pritraukimo
įgyvendinimą Lietuvoje.
modelio sukūrimas

20 projektų veiklos
modelis (ataskaita)
20 projektų verslo planas
Projektų investicinis
modelis (ataskaita)
Slėnių projektų ir JTP
finansavimo schemų
alternatyvų studija
(ataskaita)

I ketv.
I-IV ketv.
I ketv.

Projekto
įgyvendinimo
metu
I ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.

3

4

2.5.

2.6.

2.7

2.8
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas

Terminas

Slėnių ir JTP tikslų bei
MTEP infrastruktūros
projektų įgyvendinimo
stebėsena
Lietuvos MTEP
sektoriaus plėtrai
reikalingos institucinės
bei vadybinės
kompetencijos
sustiprinimas
Rinkodaros ir tarptautinio
prekių ženklo vertės
kūrimo strategija.
Viešinimas

MTEP infrastruktūros projektų finansavimo sutarčių peržiūros, MTEP
infrastruktūros projektų stebėsenos vykdymas, teikiami siūlymai dėl Slėnių ir
JTP programų tęstinumo.

Projektų stebėsenos
ataskaitos

I-IV ketv.

Žinių perdavimo programų institucinei kompetencijai tobulinti Slėnių ir JTP
įgyvendinimo ir valdymo srityje įgyvendinimas, nuolatinis techninių žinių
vystymas. Žinių perdavimo programos yra skirtos Slėnių ir JTP valdymo
struktūroms, MTEP infrastruktūros projekto vykdytojams ir sukurtos
infrastruktūros valdytojams.

Žinių perdavimo
programos pusmečio
planai

I-IV ketv.

Rinkodaros strategijos
atskaita

II ketv.

Viešinimo plano ataskaita

II ketv.

Gairės

III ketv.

ESF agentūrai pateikta SF
projekto paraiška

I ketv.

5 tyrimų aprašai,
techninės užduotys

III ketv.

Ataskaita

IV ketv.

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.
Programos viešinimo planas visai MTEP infrastruktūros projektų programai,
įskaitant pagrindines veiklas, biudžetą ir tvarkaraštį.
Projektų paraiškų, tyrimų aprašų rengimas ir dalyvavimas ekspertų tinkluose
Projekto gairės mokslo,
Parengti projekto mokslo, studijų ir inovacijų politikos analizės, kuris galėtų būti
studijų ir inovacijų
įgyvendinimas pagal 2014-2018 m. finansavimo iš Europos socialinio fondo
politikos analizės srityje
priemones paraišką
MOSTAF II etapo
Parengti bei pateikti MOSTAF projekto antrojo etapo techninę užduotį ir
paraiškos rengimas ir
projekto paraišką
pateikimas
MOSTAF II etapo
Planuojamų tyrimų aprašų, techninių užduočių rengimas, reikiamos informacijos
projekto tyrimų galimybių analizė
studijų ir paraiškų
parengimas
Valstybinių mokslo ir
Parengtas tyrimo aprašas, suformuota duomenų rinkimo anketa, parengta
studijų institucijų
ataskaita apie valstybinių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų metines
personalo, dėstytojų ir
vidutines pajamas
mokslo darbuotojų
metinės vidutinės pajamos
ERAWATCH tinklo
Dalyvavimas ERAWATCH vykdomuose projektuose
veiklos

Tyrimų ataskaitos

4

5

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas

Terminas

Žinių ekonomikos forumo
(ŽEF) veiklos
Dalyvavimas ES ir kitose
tarptautinėse
organizacijose
Valstybės mokslo ir
studijų stebėsenos teisinio
reguliavimo tobulinimas
Kitų užduočių vykdymas

Dalyvavimas ŽEF posėdžiuose ir komitetų veiklose

ryšiai su soc. partneriais

I-IV ketv.

MOSTA darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas ekspertų susitikimas

Ataskaitos

I-IV ketv.

Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi ir tarptautine praktika rengiami
valstybės mokslo ir studijų stebėsenos teisės aktų projektai, dalyvaujama darbo
grupių veikloje
Atliekama pagal poreikį, kitų nenumatytų užduočių vykdymas

Teisės aktų projektai

I-IV ketv.

Ataskaitos ir kita reikiama
forma pateikti rezultatai

Metų bėgyje

Pranešimai 6 tarptautinėse
mokslinėse
konferencijose, 4
mokslines stažuotės
Ataskaita

Nuolat

Planas

III ketv.

Planas

III ketv.

Ne mažiau kaip 60
apmokytų darbuotojų
Apmokyta 10 MOSTA
darbuotojų
Organizuoti suburto
ekspertų tinklo
susitikimai

IV ketv.

150 dalyvių
9 straipsniai

II ketv.
I-IV ketv.

Viešinimas, darbuotojų kompetencijos kėlimas
Darbuotojų
Inovacijų diegimas profesinėje veikloje, jos analizė (savianalizė) ir naujų žinių
kompetencijos kėlimas
kūrimas yra esminė kompetencijų plėtotės prielaida. Mokymosi įgyvendinant
projektą rezultato įrodymas – darbuotojo kompetencijos segtuvas (portfolio),
kurį įvertins įstaigos atestacinė komisija.
MOSTA bei kitų mokslo
MOSTA materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių poreikio diegiant mokslo ir studijų
ir studijų valdymo ir
stebėsenos ir analizės sistemą, analizės ataskaita
ekspertinių institucijų
MOSTA darbuotojų specialiųjų gebėjimų, reikalingų efektyviai mokslo ir studijų
administracinių gebėjimų stebėsenai ir analizei, tobulinimo programa ir jos įgyvendinimo 2012 m. planas
stiprinimas
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
MOSTA darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Tarptautinė konferencija
Viešinimas

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
Straipsniai pristatantys MOSTA veiklos rezultatus

II ketv.

IV ketv.
IV ketv.

5

6

4.5.

Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas

Terminas

Mokslo ir studijų sistemos
įžvalgos viešinimo
veiklos

Siekiant padidinti tikslinių grupių informuotumą apie atliktą mokslo ir studijų
sistemos įžvalgą ir jos rezultatus, siekiant efektyvaus įžvalgų panaudojimo
viešosiose politikose, tęsiamas atliktos Lietuvos mokslo ir studijų sistemos
įžvalgos viešinimas

3 viešinimo leidiniai,
informacija internete,
pristatymo konferencija,
ne mažiau kaip 2
pristatymo renginiai
tikslinėms grupėms

II ketv.
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