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PATVIRTINTA:
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
direktoriaus 2014 m. sausio 23 d.
įsakymu V-3/14
MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS CENTRO
2014 METŲ VEIKLOS IR TYRIMŲ PLANAS

Veiklos pavadinimas
Veiklos aprašymas /tyrimas
1.
Mokslo ir studijų politikos tendencijų Lietuvoje ir Europoje stebėsena ir analizė
1.1. Lietuvos mokslo ir studijų sistemos 1. Mokslo ir studijų būklės apžvalgų parengimas
būklės tyrimai bei mokslo ir studijų 2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo tyrimas
sistemos dalyvių elgsenos
prognozavimas
3. Studijų suinteresuotųjų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos ir
tyrėjų) tęstinis kokybinis tyrimas
4. Eurostudent (Lietuvos studentų socioekonominės padėties tyrimas)

1.2. Lietuvos mokslo ir studijų
stebėsena ir analizė pagal
tarptautinius rodiklius

1.3. Priėmimo į aukštąsias mokyklas
analizė

1.4. Išorinis aukštųjų mokyklų realiųjų
išteklių vertinimas

1.5. Aukštųjų mokyklų pažangos
stebėsenos ir analizės sistemos
sukūrimas ir koregavimas

5. „Lietuvos švietimas skaičiais. 2014. Mokslas“
6. „Lietuvos švietimas skaičiais. 2014. Studijos“
7. Lietuvos universitetų ir mokslo institutų mokslo veiklos rodiklių
palyginimas su atitinkamais kitų ES šalių rodikliais (angl.
benchmarking).
8. Lietuvos universitetų ir mokslo institutų studijų veiklos rodiklių
palyginimas su atitinkamais kitų ES šalių rodikliais (angl.
benchmarking).
9. Priėmimo į aukštąsias mokyklas 2013 (II, III studijų pakopos) apžvalga

Rezultatas 2014 m.

Terminas

2 būklės apžvalgos
Apklausos duomenų suvestinė,
ataskaita
Klausimynas
Apklausa
Duomenų suvestinė, Nacionalinė
ataskaita
Leidinys
Leidinys
Metodika, tyrimo ataskaita

2014 05
2014 04
2014 06
2014 03
2014 11
2014 11
2015 03

(partneris LMT)

Metodika, Tyrimo ataskaita

2015 03

Apžvalga

2014 03

10. Priėmimo į aukštąsias mokyklas 2014 (I studijų pakopa) apžvalga.

Apžvalga

2014 10

11. Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
12. Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems
reikalavimams vertinimas (10 aukštųjų mokyklų), 4 pakartotiniai
vertinimai
13. Aukštųjų mokyklų konsultavimas
14. Realiųjų išteklių metodikos tobulinimas
15. Aukštųjų mokyklų pažangos stebėsena, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES
strateginius tikslus bei Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairovę. Remiantis
metodika parengta aukštųjų mokyklų pažangos ataskaitų apžvalga.

Duomenų suvestinė
14 vertinimų

2014 06
2014 06

Konsultacijos
Metodika
Tyrimo metodika, duomenų
analizė

2014 01/12

2014 11
2015 02

1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.
Absolventų karjeros kompleksinis
16. Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos sistemos kūrimas.
tyrimo metodika, pilotinis taikymas
Pilotinis 2008 - 2012 m. absolventų užimtumo bei įgytų kompetencijų ir
gebėjimų kokybinis tyrimas. Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.
Investicijų į studijas, mokslinius
17. Studijų grąžos tyrimas: investicijų į aukštąjį mokslą ir valstybės bei
tyrimus ir technologijas dinamikos
visuomenės gaunamos aukštojo mokslo studijų grąžos santykio
stebėsena ir analizė
nustatymas. Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.
18. Investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijas grąžos tyrimas.
Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.
Mokslo ir studijų sistemos ateities
19. Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo kelrodžių
įžvalgos vykdymas (Sumani
parengimas
specializacija)
20. Sumanios specializacijos strategijos dokumentų paketo EK rengimas
21. Sumanios specializacijos stebėsenos ir vertinimo sistemos gairių ir
metodikos parengimas
Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėsena
Slėnių ir JTP valdymo ir
22. Numatoma organizacinė struktūra, atsakomybių bei funkcijų
koordinavimo modelio sukūrimas ir
nustatymas veiklos procedūrų aprašas. Sukurtas Slėnių ir JTP valdymo
jo įdiegimas
ir koordinavimo modelis, vykdoma jo diegimo stebėsena.
Slėnių projektų ir JTP įgyvendinimo 23. Analizuojama Slėnių vykdymo pažanga, fiksuojamos problemos ar
stebėsenos vadovo sukūrimas
rizikos. Pateikiami siūlymai ir rekomendacijos dėl korekcinių veiksmų.

2.3. MTEP infrastruktūros plėtros
projektų veiklos ir finansavimo
pritraukimo modelio sukūrimas

24. Užtikrinti šiuolaikinės MTEP infrastruktūros sukūrimą, geriausių
žmogiškųjų išteklių ir investicijų pritraukimą ir pridėtinę vertę kuriančių
MTEP programų įgyvendinimą Lietuvoje.

2.4. Slėnių ir JTP tikslų bei MTEP
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo stebėsena

25. MTEP infrastruktūros projektų stebėsenos vykdymas, gairės Slėnių
ilgalaikio poveikio vertinimui

3.

Metodika, duomenų analizė

2014 12

Metodika, pilotinis tyrimas

2015 01

Metodika, pilotinis tyrimas

2015 01

Kelrodžiai

2014 02

Parengti dokumentai
Stebėsenos ir vertinimo metodika

2014 02
2014 04

3 diegimo ataskaitos

2014 01, 04,
06

1 metinė ataskaita
2 pusmetinės ataskaitos

2014 04

18 MTEP infrastruktūros projektų
verslo planai
Infrastruktūros projektų
investicinis modelis
4 ketvirtinės ataskaitos

2014 03
2014 03
2014 01, 02,
04, 06

1 galutinė ataskaita, įskaitant
metodiką poveikio vertinimui

2014 06

26. Mokslo ir studijų būklės apžvalgų pristatymas suinteresuotosioms
šalims
27. Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenių ir kitų suinteresuotų šalių
forumas mokslo ir studijų būklės apžvalgoms pristatyti
28. Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2013 m. ir 2014 m.

4 renginiai, 2 trumpraščiai

2014 05

1 renginys

2014 06

1 trumpraštis

2014 05-12

29. Lietuvos studijų politikos 2009 – 2011 m. pokyčių kompleksinė analizė

Leidinys, 8 viešinimo renginiai

2014 03

Veiklos rezultatų viešinimas

3.1. Mokslo ir studijų būklės stebėsenos
ir analizės rezultatų viešinimas

3.2. Sumanios specializacijos strategijos
rengimo viešinimas

30. Lietuvos studijų politikos ir EAME bei ES strateginių nuostatų
lyginamosios analizės ataskaitos pristatymas
31. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo tyrimo rezultatų viešinimas
32. Atliktų Lietuvos universitetų ir mokslo institutų mokslo veiklos ir
studijų rodiklių palyginimo su kitų ES šalių rodikliais tyrimų pristatymas
33. Lietuvos MTEP ir inovacijų prioritetinių raidos krypčių procesą ir jo
rezultatus pristatantys trumpraščiai
34. Sumanios specializacijos strategijos rengimo rezultatų pristatymas
35. Slėnius pristatantis viešinimo renginys

3.3. Slėnių stebėsenos rezultatų
viešinimas
3.4. Stebėsenos ir analizės veiklų
36. MOSTA periodinis leidinys AGENDA mokslo, studijų ir inovacijų
rezultatų viešinimas
klausimais
3.5. Marketinginiai leidiniai apie
37. Trumpai skaičiais pristatoma pagrindinė informacija apibūdinanti
studijas ir mokslą
Lietuvos studijų ir mokslo sistemą
3.6. Aukštojo mokslo politikos analizės
38. Lietuvos studijų politikos ir EAME be ES strateginių nuostatų
ataskaitų pristatymas
lyginamosios analizės ataskaitos pristatymas
4.
Projektų paraiškų, tyrimų aprašų rengimas ir kompetencijos kėlimas
4.1. Dalyvavimas tarptautinių mokslo ir 39. ERAWATCH tinklo veiklos
studijų stebėsenos tinklų veikloje
40. Smart specialization platform veiklos
41. EU RTD Evalnet tinklo veiklos
42. Ad-hoc ERAC stebėsenos grupės veiklos
43. Bolognia follow-up grupės veiklos
44. Government Organisations‘ Foresight Network (GFN)
45. Peer Learning for Social Dimension (PL4SD)
4.2. Dalyvavimas Lietuvos tinkluose ir
46. Sumanios specializacijos rengimo koordinavimo grupė
darbo grupėse mokslo, studijų
47. LRV Strateginės mokslo, technologijų, inovacijų tarybos sekretoriatas
inovacijų politikos srityje
48. Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė
49. Terminijos komisija
50. Dalyvavimas MSĮ peržiūros darbo grupių veikloje
51. Dalyvavimas Žinių ekonomikos forumo veiklose
4.3. MOSTA darbuotojų ir kitų mokslo ir 52. Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose, ekspertinių
studijų valdymo ir ekspertinių
tinklų susitikimuose, ES ir kitose tarptautinėse organizacijose
institucijų gebėjimų stiprinimas
53. Mokymai, seminarai politikos formavimo ir įgyvendinimo, stebėsenos,
analizės, vertinimo srityse
5.
Sąlygų institucijos funkcionavimui užtikrinimas ir tobulinimas
5.1. Valstybės mokslo ir studijų
54. Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi ir tarptautine praktika
stebėsenos teisinio reguliavimo
rengiami valstybės mokslo ir studijų stebėsenos teisės aktų projektai,

Leidinys, 4 viešinimo renginiai

2014 03

1 trumpraštis, 2 renginiai
2 trumpraščiai
1 renginys
3 trumpraščiai

2014 05
2014 12

Renginys
Spaudos konferencija
Straipsnis
Žurnalas, 3 numeriai

2014 03
2014 06

1 leidinys

2014 07

3 viešinimo renginiai, publikacija,
MTEP darbo registravimas

2014 03

Medžiagos, siūlymų rengimas ir
pristatymas

Pagal poreikį

1 ataskaita
Medžiagos, siūlymų rengimas ir
pristatymas

2014 12
Pagal poreikį

Ataskaitos

Pagal poreikį

Apmokyta 60 asmenų

2014 12

Teisės aktų projektai

Pagal poreikį

2014 03

2014 12

tobulinimas
5.2. Mokslo ir studijų stebėsenos,
analizės ir vertinimo planavimas
5.3. MOSTA veiklos vykdymo
užtikrinimas

5.4. Pasirengimas 2014-2020 m SF
programų įgyvendinimui
5.5. Kitų užduočių vykdymas

dalyvaujama darbo grupių veikloje
55. Tyrimų koncepcijų, planų rengimas
56. Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir vykdymas, įskaitant ES SF
projektus
57. MOSTA Koordinavimo tarybos posėdžių organizavimas
58. MOSTA susitikimų protokolų ir suvestinių rengimas, įskaitant ES SF
projektus
59. MOSTA veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir vidaus dokumentų
tobulinimas, įskaitant ES SF projektus
60. Organizacinių ir personalo dokumentų valdymas, įskaitant ES SF
projektus
61. Apskaitos vykdymas ir finansų valdymas, įskaitant ES SF projektus
62. MOSTA veiklos sklaida (vidinė ir išorinė komunikacija)
63. MOSTA tinklalapio priežiūra ir pildymas
64. Paraiškų projektams Mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos, analizės ir
vertinimo sistemai tobulinti rengimas (VRM ir ŠMM priemonės)
65. Nenumatytų užduočių vykdymas, ŠMM ir kitų mokslo ir studijų politiką
formuojančių institucijų prašymu

Tyrimų planai

Pagal planą

Dokumentai

Pagal poreikį

Posėdžių medžiaga, protokolai

Atnaujinti dokumentai
Dokumentai

Nuolat

Dokumentai
Priemonių planas
Viešinimas
Informacija svetainėje
3 projektų paraiškos

Nuolat
2014 02
Nuolat
Nuolat
2014 12

Reikiama forma pateikti rezultatai

Pagal poreikį

