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Veikla/tyrimas
Rezultatas 2015 m.
Lietuvos mokslo ir studijų sistemos būklės tyrimai bei mokslo ir studijų sistemos dalyvių elgsenos prognozavimas
Mokslo ir studijų būklės apžvalgos 2015 m.
Parengtos 2 apžvalgos
„Lietuvos mokslas skaičiais. 2015“
Parengti leidiniai, atnaujinama informacija
MOSTA tinklalapyje
„Lietuvos švietimas skaičiais. 2015. Studijos“
Parengti leidiniai, atnaujinama informacija
MOSTA tinklalapyje
Priėmimo į aukštąsias mokyklas analizė 2015 (I ir II pakopa)
Parengta ataskaita
Dalyvavimas EUROSTUDENT konsorciumo veikloje ir nacionalinės apklausos vykdymas
Parengti rodikliai, klausimynas, apklausos
vadovas, internetinės apklausos modelis,
suformuota tyrimo komanda (1 etapo veiklos
pradžia – 2015 05, 1 etapo pabaiga – 2016
03).
Lietuvos mokslo ir studijų stebėsena ir analizė pagal tarptautinius rodiklius (angl. benchmarking) (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Lietuvos universitetų ir mokslo institutų mokslo veiklos rodiklių palyginimas su atitinkamais kitų ES Parengta ataskaita
šalių rodikliais
Lietuvos studijų stebėsenos ir analizės pagal tarptautinius rodiklius tyrimas
Parengta ataskaita, trumpraštis
Išorinis aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
Duomenų suvestinė visų AM
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems reikalavimams vertinimas
2 pakartotiniai vertinimai
Aukštųjų mokyklų konsultavimas
Konsultacijos
Absolventų karjeros kompleksinis tyrimo metodika, pilotinis taikymas (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos sistemos kūrimas. Pilotinis 2008 - 2012 m.
Parengta ataskaita, 2 trumpraščiai
absolventų užimtumo bei įgytų kompetencijų ir gebėjimų kokybinis tyrimas.
Investicijų į studijas, mokslinius tyrimus ir technologijas dinamikos stebėsena ir analizė (Veikla įgyvendinama 2013-2015 m.)
Studijų grąžos tyrimas: investicijų į aukštąjį mokslą ir valstybės bei visuomenės gaunamos aukštojo Parengta ataskaita, trumpraštis
mokslo studijų grąžos santykio nustatymas.
Investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijas grąžos tyrimas.
Metodika, pilotinis tyrimas
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Sumani specializacija. Mokslo ir studijų sistemos ateities įžvalgos vykdymas
Sumanios specializacijos strategijos dokumentų paketo EK rengimas
Sumanios specializacijos stebėsenos ir vertinimo sistemos gairių ir metodikos parengimas
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Siūlymų parengimas dėl Sumanios specializacijos infrastruktūrų, kelrodžio rengimo veikloje
Dalyvavimas Sumanios specializacijos Koordinavimo tarybos veikloje
Slėniai
Investicijų į MTEP infrastruktūra metodikos išbandymas su rekomendacijomis tolimesnei Slėnių
stebėsenai
Dalyvavimas formuojant mokslo ir studijų politiką
Profilių darbo grupė
Sutarčių darbo grupė
MTEPI strateginės tarybos sekretoriato darbas
Išorinio aukštųjų mokyklų vertinimo darbo grupė
Privačių institutų darbo grupė
Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių
laipsnių sąrašo (klasifikatoriaus) darbo grupė
MTEPI infrastruktūros (kelrodis) darbo grupė
Valstybės mokslo ir studijų stebėsenos teisinio reguliavimo tobulinimas
Mokslo ir studijų būklės stebėsenos ir analizės rezultatų viešinimas
Atliktų mokslo ir studijų būklės apžvalgų pristatymas suinteresuotosioms šalims
Sumanios specializacijos strategijos rengimo viešinimas
MOSTA periodinis leidinys AGENDA mokslo, studijų ir inovacijų klausimais
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Tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės srityje
Dvynių projekto paraška (Twinning) dėl Azerbaidžano Respublikos aukštojo mokslo sistemos
integravimo į EAME
Paraiška Horizonto 2020 programai VISIONS – Piliečių įžvalga kuriant norimą Europinę mokslinių
tyrimų ir inovacijų ateitį“
Europos universitetų asociacijos programos paraiška projektui „Mokymosi visą gyvenimą
pagrindinės sąlygos ir organizavimas aukštosiose mokyklose“
Dalyvavimas tarptautinių mokslo ir studijų stebėsenos tinklų veikloje
Smart specialization platform veiklos
EU RTD Evalnet tinklo veiklos
Ad-hoc ERAC stebėsenos grupės veiklos
Bolognia follow-up grupės veiklos

Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas

2015 12

Rekomendacijos
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
Ataskaita

2015 03

Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi ir
2015 12
tarptautine praktika rengiami valstybės
mokslo ir studijų stebėsenos teisės aktų
projektai, dalyvaujama darbo grupių veikloje,
rengiama medžiaga Švietimo ir mokslo
ministerijos vadovams

1 renginys
1 renginys
3 numeriai
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2015 12

Projekto vykdymas sėkmės atveju

2015-2017

Projekto vykdymas sėkmės atveju

2015-2017

Projekto vykdymas sėkmės atveju

2015-2017

Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas

2015 12
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Government Organisations‘ Foresight Network (GFN)
EUROSTUDENT konsorciumo veiklos
European Network for Anticipatory Governance in Research and Innovation
Dalyvavimas Lietuvos tinkluose ir darbo grupėse mokslo, studijų inovacijų politikos srityje
LRV Strateginės mokslo, technologijų, inovacijų tarybos sekretoriato veikla
Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas
Dalyvavimas Sumanios specializacijos rengimo koordinavimo grupės veikloje
Dalyvavimas Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupės veikloje
Dalyvavimas Terminijos komisijos veikloje
Dalyvavimas MSĮ peržiūros darbo grupių veikloje
Dalyvavimas Žinių ekonomikos forumo veiklose
Dalyvavimas specialistų kvalifikacijų žemėlapio darbo grupės veikloje
Dalyvavimas darbo grupių dėl aukštųjų mokyklų profilių ir sutarčių su aukštosiomis mokyklomis
veikloje
Dalyvavimas Nevalstybinių institutų vertinimo grupėje
MOSTA darbuotojų ir kitų mokslo ir studijų valdymo ir ekspertinių institucijų gebėjimų stiprinimas
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose, ekspertinių tinklų susitikimuose, ES ir
Ataskaitos
kitose tarptautinėse organizacijose
Mokymai, seminarai politikos formavimo ir įgyvendinimo, stebėsenos, analizės, vertinimo srityse
1 seminaras
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MOSTA veiklos vykdymo užtikrinimas
Pasirengimas 2014-2020 m SF programų įgyvendinimui

14.2
14.3
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Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir vykdymas, įskaitant ES SF projektus
MOSTA Koordinavimo tarybos posėdžių organizavimas
MOSTA susitikimų protokolų ir suvestinių rengimas, įskaitant ES SF projektus
MOSTA veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir vidaus dokumentų tobulinimas, įskaitant ES SF
Atnaujinti dokumentai
projektus
Organizacinių ir personalo dokumentų valdymas, įskaitant ES SF projektus
Dokumentai
Apskaitos vykdymas ir finansų valdymas, įskaitant ES SF projektus
Dokumentai
MOSTA veiklos sklaida (vidinė ir išorinė komunikacija)
Priemonių planas, viešinimas
MOSTA tinklalapio priežiūra ir pildymas
Informacija svetainėje
Nenumatytų užduočių vykdymas, ŠMM ir kitų mokslo ir studijų politiką formuojančių institucijų prašymu
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14.6
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Paraiškų projektams Mokslo, studijų ir
inovacijų stebėsenos, analizės ir vertinimo
sistemai tobulinti rengimas (VRM ir ŠMM
priemonės)
Dokumentai
Posėdžių medžiaga, protokolai

2015 12

2015 12
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2015 12

