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MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS
IR ANALIZĖS CENTRO
2013 METŲ VEIKLOS IR TYRIMŲ PLANAS
Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas
2013 m.

Terminas

1.
1.1.

Mokslo ir Studijų politikos tendencijų Lietuvoje ir Europoje stebėsena ir analizė
Lietuvos mokslo ir studijų
Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių universitetų (ir jų padalinių) ir mokslo
stebėsena ir analizė pagal
institutų mokslo veiklos rodiklių palyginimas su atitinkamais kitų ES šalių
tarptautinius rodiklius
rodikliais (angl. benchmarking):
1. Tyrimas mokslo tematika
2. Tyrimas studijų tematika

Metodika
Veikla įgyvendinama
2013-2014 m.

2013 12

1.2.

Lietuvos mokslo ir studijų
sistemos būklės tyrimai bei
mokslo ir studijų sistemos
dalyvių elgsenos prognozavimas

Ataskaita
Metodika
Veikla įgyvendinama
2013-2014 m.

2013 10
2013 12

Eurostudent (Lietuvos studentų socioekonominės padėties tyrimas)
Studijų suinteresuotųjų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos ir tyrėjų)
tęstinis kokybinis tyrimas.

2013 12
Mokslo ir studijų būklės apžvalgų parengimas
Mokslo ir studijų būklės apžvalgų metodikos atnaujinimas

2 būklės apžvalgos
Atnaujinta metodika

2013 05
2013 12

1.3.

Investicijų į studijas, mokslinius
tyrimus ir technologijas
dinamikos stebėsena ir analizė

Studijų grąžos tyrimas: investicijų į aukštąjį mokslą ir valstybės bei
visuomenės gaunamos aukštojo mokslo studijų grąžos santykio nustatymas:
1. Tyrimas mokslo tematika
2. Tyrimas studijų tematika

Metodika
Veikla įgyvendinama
2013-2014 m.

2013 11

1.4.

Mokslo ir studijų sistemos
ateities įžvalgos vykdymas

Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetinių krypčių nustatymas (rengiant
Sumanią specializaciją) remiantis parengta metodika, atlikta tarptautinių ir
nacionalinių iššūkių analize, Lietuvos mokslo ir ūkio potencialo analize bei
užtikrinant konsensusą tarp suinteresuotųjų šalių

Metodikos parengimas
Tarptautinių ir
nacionalinių iššūkių
analizė
Lietuvos mokslo
potencialo analizė

2013 04
2013 05

2013 05

[Type here]
Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetų nustatymas (Sumanios specializacijos
parengimas), remiantis paremta metodika, atliekant reikiamą analizę ir
užtikrinant konsensusą tarp suinteresuotųjų šalių. Veikla bus įgyvendinama
2013-2014 m.

1.5.

Lietuvos mokslo ir studijų
sistemos modernizavimo procesų
poveikio vertinimas

Mokslo ir studijų sistemos modernizavimo procesų poveikio vertinimai.
1. 1 pilotinis vertinimas ex ante (mokslo, studijų ar inovacijų sektoriuose)
2. 1 pilotinis vertinimas ex post (mokslo, studijų ar inovacijų sektoriuose)
3. 1 aukštojo mokslo sistemos modernizavimo poveikio vertinimas
4. Pirmininkavimo konferencija

1.6.

„Lietuvos švietimas skaičiais.
2013. Mokslas“
„Lietuvos švietimas skaičiais.
2013. Studijos“

Apžvelgti išlaidas bei pajamas, žmogiškuosius išteklius bei kitus rodiklius
MTEP srityje
Pateikti statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgti
pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita

1.7.

Numatomas rezultatas
2013 m.
Lietuvos ūkio potencialo
analizė
Diskusijos su
suinteresuotomis šalimis
Siūlymai dėl MTEP ir
inovacijų prioritetinių
raidos krypčių
Metodikos parengimas
Metodikos
įgyvendinimas atliekant
tyrimus
Diskusijos su
suinteresuotomis šalimis
Siūlymai dėl Lietuvos
MTEP ir inovacijų
prioritetų
2 metodikos ex- ante ir
ex-post vertinimams
Veikla įgyvendinama
2013-2014 m.

Leidinys, informacija
www.mosta.lt
Leidinys, informacija
www.mosta.lt

Terminas
2013 05
2013 05
2013 05

2013 09
2013 12

2013 12
2013 12 – 2014
01
2013 12

2013 04
2013 11
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Veiklos pavadinimas
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Veiklos/tyrimo aprašymas

Absolventų karjeros
kompleksinis tyrimo metodikos
sukūrimas ir žvalgomasis
taikymas
Aukštųjų mokyklų pažangos
stebėsenos ir analizės sistemos
sukūrimas ir koregavimas

Parengta tyrimo metodika, parengti ir aptarti nuolatinės absolventų karjeros
stebėsenos ir analizės pjūviai bei rodikliai, taikomi atliekant 2008 - 2012 m.
absolventų užimtumo bei įgytų kompetencijų ir gebėjimų kokybinę analizę.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2012. Apžvelgti priėmimo į aukštąsias
mokyklas rezultatai, siekiant išsiaiškinti, ar priėmimo tvarkos ir procedūros
užtikrina aukštojo mokslo prieinamumo ir kokybės nuostatas. II ir III studijų
pakopų studentų apklausa

Išorinis aukštųjų mokyklų
realiųjų išteklių vertinimas

Studijų politikos tyrimų
metodologijos taikymas atliekant
studijų reformos nuostatų analizę

Parengta aukštųjų mokyklų pažangos stebėsenos metodika ir rodikliai,
atsižvelgiant į Lietuvos ir ES strateginius tikslus bei Lietuvos aukštųjų
mokyklų įvairovę. Remiantis metodika bus parengta aukštųjų mokyklų
pažangos ataskaitų apžvalga

Numatomas rezultatas
2013 m.
Metodika, informacija
www.mosta.lt Veikla
įgyvendinama 20132015 m.
Metodika, renginiai,
informacija
www.mosta.lt
Veikla įgyvendinama
2013-2015 m.
Apžvalga, informacija
www.mosta.lt

Terminas
2013 12

2013 12

2013 05

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2013: I –oji studijų pakopa. Apžvelgti
priėmimo rezultatai į aukštąsias mokyklas, kurios dalyvauja bendrajame
priėmime bei atlikta jų analizė

Apžvalga, informacija
www.mosta.lt

2013 10

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2013: II, III studijų pakopų apžvalga.
Priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatų analizė

Apžvalga, informacija
www.mosta.lt

2013 12

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena

Duomenų suvestinė

2013 06

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems reikalavimams
vertinimas (16 aukštųjų mokyklų)
Aukštųjų mokyklų konsultavimas
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.

16 vertinimų

2013 06

Konsultacijos
3 teminės ataskaitos,
1 kompleksinės analizės
ataskaita

2013 01-12
2013 05
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Veiklos pavadinimas
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Studijų politikos vertinimas
Europos aukštojo mokslo erdvės
kontekste ir ateities įžvalgos
parengimas
Aukštųjų mokyklų veiklos
išorinio kokybės užtikrinimo
koncepcijos ir įgyvendinimo
gairių parengimas
Tarptautinių asociacijų ir tinklų,
stebinčių ir analizuojančių
aukštąjį mokslą apžvalga
Kvalifikacijų profesinio
žemėlapio parengimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

Numatomas rezultatas
2013 m.
Ataskaita

2013 05

Remiantis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis bei
nacionalinės studijų politikos principais ir nuostatomis, bus parengta aukštųjų
mokyklų išorinio kokybės užtikrinimo koncepcija ir jos įgyvendinimo gairės.

Ataskaita

2013 05

Apžvelgti tarptautines asociacijas bei tinklus, stebinčius ir analizuojančius
aukštąjį mokslą. Atlikti gerosios praktikos analizę

Apžvalga

2013 11

Parengtas tyrimo aprašas, suformuota apklausos anketa, duomenų rinkimo
metodika

Aprašas, apklausos
anketa

2013 09

Ataskaita

2013 04

4 diegimo ataskaitos

2013 03, 07, 10,
12

1 metinė ataskaita

2013 06

1 tarpinės ataskaitos
projektas
2 ataskaitos

2013 09

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.

METRIS projektas

METRIS - Monitoring European trends in Social Sciences and Humanities.
Lietuvos ataskaitos už 2012 m. parengimas
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėsena (Veiklos įgyvendinamos 2013-2014 m.)
Slėnių ir JTP valdymo ir
Numatoma organizacinė struktūra, atsakomybių bei funkcijų nustatymas
koordinavimo modelio sukūrimas veiklos procedūrų aprašas. Sukurtas Slėnių ir JTP valdymo ir koordinavimo
ir jo įdiegimas
modelis, vykdoma jo diegimo stebėsena.
Slėnių projektų ir JTP
Analizuojama 4 JTP vykdymo pažanga, fiksuojamos problemos ar rizikos.
įgyvendinimo stebėsenos vadovo Pateikiami siūlymai ir rekomendacijos dėl korekcinių veiksmų.
sukūrimas
MTEP infrastruktūros valdymo
modelio parengimas

Esamos situacijos ir MTEP infrastruktūros valdymo sistemų alternatyvų
analizė, siūlymai dėl neesminių funkcijų centralizavimo galimybės ir veiklų
efektyvumo didinimo. Projektų vykdytojams teikiama pagalba, siekiant
užtikrinti projektų valdymo efektyvumą.

Terminas

2013 05
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Veiklos pavadinimas
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

MTEP infrastruktūros plėtros
projektų veiklos ir finansavimo
pritraukimo modelio sukūrimas
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

Veiklos/tyrimo aprašymas
Užtikrinti šiuolaikinės MTEP infrastruktūros sukūrimą, geriausių žmogiškųjų
išteklių ir investicijų pritraukimą ir pridėtinę vertę kuriančių MTEP programų
įgyvendinimą Lietuvoje.

MTEP infrastruktūros projektų finansavimo sutarčių peržiūros, MTEP
infrastruktūros projektų stebėsenos vykdymas, teikiami siūlymai dėl Slėnių ir
JTP programų tęstinumo
Žinių perdavimo programų institucinei kompetencijai tobulinti Slėnių ir JTP
įgyvendinimo ir valdymo srityje įgyvendinimas, nuolatinis techninių žinių
vystymas. Tikslinės grupės- Slėnių ir JTP valdymo struktūros, MTEP
infrastruktūros projektų vykdytojai ir sukurtos infrastruktūros valdytojai.
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
MTEP infrastruktūrų projektų
Programos viešinimo planas visai MTEP infrastruktūros projektų programai,
viešinimas
įskaitant pagrindines veiklas, biudžetą ir tvarkaraštį
Mokslo ir verslo
Apklausa siekiama nustatyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinančius ir
bendradarbiavimo apklausa
trukdančius veiksnius, kaip verslas įtraukiamas į žinių perdavimą.
Projektų paraiškų, tyrimų aprašų rengimas ir dalyvavimas ekspertų tinkluose
ERAWATCH tinklo veiklos
Dalyvavimas ERAWATCH vykdomuose projektuose
Žinių ekonomikos forumo (ŽEF) Dalyvavimas ŽEF posėdžiuose ir komitetų veiklose
veiklos
Įsitraukimas į Europos Mokymosi Paraiškos parengimas projektui „Mokymosi visą gyvenimą pagrindinės sąlygos
visą gyvenimą programą
ir organizavimas aukštosiose mokyklose“, paraiškos pateikimas Europos
Komisijai
Valstybės mokslo ir studijų
Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi ir tarptautine praktika rengiami
stebėsenos teisinio reguliavimo
valstybės mokslo ir studijų stebėsenos teisės aktų projektai, dalyvaujama
tobulinimas
darbo grupių veikloje
Įsitraukimas į Europos
Paraiškos parengimas Twinning projektui „Armėnijos Respublikos aukštojo
kaimynystės ir bendradarbiavimo mokslo sistemos tobulinimas integruojant į EAME“
programą

Numatomas rezultatas
2013 m.
2 ataskaitos
2 gairės
20 projektų verslo
planai
1 ataskaita
5 ataskaitos
2 pusmetiniai planai

Terminas
2013 06
2013 10

2013 07
2013 03, 06, 09,
12
2013 012013 12

1 ataskaita

2013 06

1 ataskaita

2013 06

Apklausos duomenų
suvestinė

2013 12

Tyrimų ataskaitos
ryšiai su soc. partneriais

2013 01-12
2013-12

Paraiška

2013 02

Teisės aktų projektai

2013 12

Paraiška

2013 09
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Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas

3.6.

Įsitraukimas į Nordplus programą

3.7.

Kitų užduočių vykdymas

4.
4.1.

Viešinimas, darbuotojų kompetencijos kėlimas
Pirmininkavimo ES renginiai
Tarptautinė konferencija „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“ (apie 200
dalyvių, 2 dienų trukmės)
Europos aukštojo mokslo direktorių susitikimas (100 dalyvių, 2 dienų trukmės)
Atliktų tyrimų, kitų stebėsenos ir MOSTA periodinis leidinys (kasketvirtinis, 500 egz.) mokslo, studijų ir
analizės veiklų viešinimas
inovacijų klausimais

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Sumanios specializacijos rengimo
viešinimas

Mokslo ir studijų būklės apžvalgų
viešinimas

Aukštojo mokslo politikos
stebėsenos ir analizės rezultatų
viešinimas

Integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) stebėsenos
rezultatų viešinimas

Dalyvavimas kontaktiniame Nordplus programos seminare ir paraiškos
rengimas Nordplus programa
Atliekama pagal poreikį, kitų nenumatytų užduočių vykdymas

Identifikuojant Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetines raidos kryptis, jų
prioritetus pagal poreikį organizuojami procesą ir jo rezultatus pristatantys
renginiai suinteresuotoms šalims
Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetinių raidos krypčių procesą ir jo rezultatus
pristatantis trumpraštis
Atliktų mokslo ir studijų būklės apžvalgų pristatymas suinteresuotosioms
šalims
Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių forumas
mokslo ir studijų būklės apžvalgoms pristatyti
Lietuvos studijų politikos 2009 – 2011 m. pokyčių kompleksinė analizė
Lietuvos studijų politikos ir EAME bei ES strateginių nuostatų lyginamosios
analizės ataskaitos pristatymas
Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos
pristatymas
Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2012 m. ir 2013 m.
Bus apžvelgiama mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo praktika
instituciniu lygmeniu, pateikiant Airijos ir Švedijos pavyzdžius bei aptariami
tolimesni Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo žingsniai

Numatomas rezultatas
2013 m.
Paraiška

Terminas
2013 12

Ataskaitos ir kita
reikiama forma pateikti
rezultatai

2013 01-12

konferencija

2013 09 05-06

1 renginys
Žurnalas, 4 numeriai

2013 09 24-25
2013 12

Ne mažiau kaip 6
viešinimo renginiai

Nuolat

1 trumpraštis

2013 07

Ne mažiau kaip 4
renginiai
2 trumpieji
informaciniai leidiniai
1 renginys

2013 m.

Leidinys, 8 viešinimo
renginiai
Leidinys, 4 viešinimo
renginiai
4 viešinimo renginiai

2013 06

2 trumpraščiai
Trumpraštis

2013 05-12
2013 05

2013 05
2013 12

2013 05
2013 06
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Veiklos pavadinimas

Veiklos/tyrimo aprašymas
Straipsnis apie Slėnių stebėsenos projekto eigą ir jo koordinavimą

4.7.

MOSTA darbuotojų
kompetencijos kėlimas

4.8.

Kitų mokslo ir studijų valdymo ir
ekspertinių institucijų gebėjimų
stiprinimas

Įvaizdžio filmas, vaizduojantis Slėnių kūrimo procesą, Slėnių aktualumą ir
naudą Lietuvai. Numatoma forma – videoreportažas arba realybės animacija
Filmo transliacija šalies televizijoje ir interneto žiniasklaidoje, konferencijų ir
susitikimų metu Lietuvoje ir užsienyje
Slėnius pristatantis viešinimo renginys
MOSTA darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse konferencijose,
seminaruose, mokymuose, ekspertinių tinklų susitikimuose, dalyvavimas ES ir
kitose tarptautinėse organizacijose (mokslo politikos vertintojų, stebėsenos
tinkluose, Bolonijos proceso darbo grupėje)
Mokslo ir studijų valdymo ir ekspertinių institucijų darbuotojų ir ekspertų
gebėjimų stiprinimas politikos formavimo ir įgyvendinimo, stebėsenos,
analizės, vertinimo srityse

Numatomas rezultatas
2013 m.
2 straipsniai
Viešinimo filmas

Terminas
2013 04,
2013 11
2013 07

Viešinimo filmo
transliacija
Spaudos konferencija
Ataskaitos

2013 09

Apmokyta 60 asmenų

2014 12

2013 10
Nuolat
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