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MOKSLO IR STUDIJŲ STEBĖSENOS IR ANALIZĖS CENTRO
2016 M. VEIKLOS PLANAS
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Veikla/tyrimas
Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų sistemos būklės tyrimai
Mokslo ir studijų būklės apžvalga 2016 m.
„Lietuvos mokslas skaičiais. 2016“
„Lietuvos švietimas skaičiais. 2016. Studijos“
Priėmimo į aukštąsias mokyklas analizė 2016 (I pakopa)
Nacionalinės EUROSTUDENT VI apklausos vykdymas
Mokslo, studijų, inovacijų sistemos teminės apžvalgos
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų ir dėstytojų atlyginimų tyrimas
Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros analizė panaudojant administracinius
duomenis
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos suinteresuotųjų šalių socialinių tyrimų
metodikos rengimas
Doktorantūros absolventų karjeros tyrimas
MTEP infrastruktūros vertinimas:
1. Parengti MTEP infrastruktūrų reitingą
2. Įvertinti MTEP infrastruktūrų plėtros/atnaujinimo poreikio finansinį
pagrįstumą
Parengti sisteminio lygmens gaires, principus ir rekomendacijos dėl tolesnių
investicijų į MTEP infrastruktūras.
Sumanios specializacijos pažangos ataskaitos parengimas
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos stebėsenos metodikos rengimas
Įtraukios ir kūrybingos visuomenės prioritetinės krypties vertinimo metodikos
parengimas
Išorinis aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių stebėsena
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitikimo minimaliems reikalavimams
vertinimas
Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo metodikos peržiūra
Aukštųjų mokyklų konsultavimas

Rezultatas 2016 m.

Terminas

Apžvalga, leidinys patalpintas MOSTA tinklalapyje
Leidinys, informacija MOSTA tinklalapyje
Leidinys, informacija MOSTA tinklalapyje
Ataskaita skelbiama MOSTA tinklalapyje
Duomenų suvestinė
2 apžvalgos
Ataskaita
Ataskaita (Tyrimo atlikimo priklausys nuo teisės aktų
patvirtinimo ir ITC galimybių gauti ir pateikti analizei
reikalingus duomenis)
Metodikos projektas

2016 06
2016 11
2016 11
2016 10
2016 10
2016 05
2016 05
2016 12

Ataskaita
MTEP infrastruktūros vertinimo rezultatai

2016 12
2016 04

Parengtos rekomendacijos dėl tolesnių investicijų į MTEP
infrastruktūras

2014 08

Ataskaita
Metodikos projektas
Metodikos projektas

2016 07
2016 12
2016 12

Duomenų suvestinė visų AM
2 pakartotiniai vertinimai

2016 06
2016 06

Siūlymai
Konsultacijos

2016 01
2016 01/12

2016 12

Rezultatas 2016 m.

Terminas

3.
3.1

Veikla/tyrimas
Dalyvavimas formuojant mokslo, studijų ir inovacijų politiką
Dalyvavimas aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo reglamentavimo veikloje

Remiantis sukaupta stebėsenos patirtimi ir tarptautine
praktika rengiami valstybės mokslo ir studijų stebėsenos
siūlymai dėl teisės aktų projektų, dalyvaujama darbo
grupių veikloje, rengiama medžiaga

2016 12

3.2
3.3
3.4

Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų vertinimo darbo grupė
Valstybės mokslo ir studijų stebėsenos teisinio reguliavimo tobulinimas
Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

3.5
3.6
3.7

3.13

Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė dėl AM tinklo konsolidavimo
LR prezidentūros darbo grupė dėl Mokslo ir inovacijos kaitos gairių rengimo
LR ūkio ministerijos sudaryta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo
grupė
Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė Europos Sąjungos bendrosios
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“, patvirtintos Europos
Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. komunikatu Nr. KOM(2011)808, srities
„Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonės „Komandų kūrimas“
(WIDESPREAD-1-2014: TEAMING) kvietimo paraiškos (verslo plano) „Sveiko
senėjimo mokslo ir technologijų ekscelencijos centras“ rengimui organizuoti
LR Vyriausybės darbo grupė paraiškos dėl LR asocijuotos narystės Europos
branduolinių tyrimų organizacijos veikloje projektui parengti
LR Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė dėl mokslinės veiklos vertinimo
metodikos tobulinimo
LR Švietimo ir mokslo ministerijos Terminijos komisija
Siūlymų teikimas dėl LR Vyriausybės nutarimo dėl Nacionalinės žmogiškųjų
išteklių stebėsenos pagrindų aprašo tvirtinimo ir su juo susijusių dokumentų
rengimo
Informacijos teikimas ir dalyvavimas susitikimuose su EBPO atstovais.

Pagal poreikį
Pagal poreikį
Siūlymų dėl valstybinių švietimo ir mokslo rodiklių teikimas, Pagal poreikį
rodiklių aprašų rengimas
Siūlymų dėl metodinių gairių teikimas
2016 03
Siūlymų teikimas gairių rengimo grupėje
2016 04
Siūlymų, apžvalgų rengimas
Pagal poreikį

4.
4.1

Mokslo ir studijų būklės stebėsenos ir analizės rezultatų viešinimas
Atliktų mokslo ir studijų būklės apžvalgų pristatymas suinteresuotosioms šalims

4.2

Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo stebėsenos rezultatų
viešinimas
MOSTA periodinis leidinys AGENDA mokslo, studijų ir inovacijų klausimais

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12

4.3

Pagal poreikį

Informacijos teikimas rengiant stojimo paraišką

2016 03

Siūlymų teikimas dėl palyginamojo tyrimo metodikos
taikymo tobulinant metodiką
Siūlymų teikimas
Siūlymai dėl LRV nutarimo projekto.
Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų
rodiklių aprašai
Informacija švietimo bei mokslo ir inovacijų sistemos
apžvalgoms

2016

1 renginys

2016 06

Informacija www.sumani2020.lt

Pagal poreikį

3 numeriai

2016 03
2016 09

Pagal poreikį
2016 04

Pagal poreikį

Veikla/tyrimas

Rezultatas 2016 m.
Vizualizacijos projektas
Konferencija

Projekto veiklų vykdymas

2016 04 -2018

5.2

Valstybės mokslo ir studijų stebėsenos rodiklių vizualizacija MOSTA tinklapyje
EUROSTUDENT projekto dalyvių konferencijos organizavimas
Tarptautinis bendradarbiavimas mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos ir
analizės srityje
INTERREG Baltijos jūros regiono programos projekto Baltic Science Network
(BSN) vykdymas
EUROSTUDENT VI projekto konsorciumo veiklos

Terminas
2016 12
2016 12
2016 11

2016 01 -2018

5.3

INTERREG 4C projektas INKREASE

5.4

INTERREG 4C projektas P2L2

1.Duomenų analizė ir ataskaitų rengimas (tematinė
apžvalga sprendimų priėmėjams, trumpraštis)
2. Konferencijos atliekantiems EUROSTUDENT tyrimą
organizavimas
1. Mokymų programos kūrimas
2. Tarptautinės patirties paieška
3. Jungtinių mokslo ir verslo iniciatyvų koncepcijos
tobulinimas
1. Tarptautinės patirties paieška
2. Inovacinių čekių priemonės tobulinimas

6.

Medžiagos, siūlymų rengimas ir pristatymas

2016 12

33 vizitai

2016 12

1 organizuotas seminaras

2016 12

8.
8.1

Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinių mokslo, studijų ir inovacijų stebėsenos
darbo grupių ir tinklų veikloje
EK Jungtinių tyrimų centro Sumanios specializacijos platformos veiklos
EU RTD Evalnet tinklo veiklos
Bolonijos proceso stebėsenos darbo grupės veiklos
Government Organisations‘ Foresight Network (GFN)
Europos Komisijos statistikos korespondentų darbo grupės dėl lyčių lygybės
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse veikloje (angl. „She figures“)
MOSTA darbuotojų ir kitų mokslo ir studijų valdymo ir ekspertinių institucijų
gebėjimų stiprinimas
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose, ekspertinių tinklų
susitikimuose, ES ir kitose tarptautinėse organizacijose
Mokymai, seminarai politikos formavimo ir įgyvendinimo, stebėsenos, analizės,
vertinimo srityse
MOSTA veiklos vykdymo užtikrinimas
Pasirengimas 2014-2020 m SF programų įgyvendinimui

2016 12

8.2

Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir vykdymas, įskaitant ES SF projektus

Paraiškos projektams Mokslo, studijų ir inovacijų
stebėsenos, analizės ir vertinimo sistemai tobulinti (VRM ir
ŠMM priemonės)
Dokumentai

4.4
4.5
5.
5.1

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2

2016 04 -2018

2016 04 -2019
12

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Veikla/tyrimas
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 projektus
Organizacinių ir personalo dokumentų valdymas, įskaitant ES SF projektus
Apskaitos vykdymas ir finansų valdymas, įskaitant ES SF projektus
MOSTA veiklos sklaida (vidinė ir išorinė komunikacija)
MOSTA tinklalapio priežiūra ir pildymas

Rezultatas 2016 m.
Posėdžių medžiaga, protokolai
Dokumentai
Atnaujinti dokumentai

Terminas

Dokumentai
Dokumentai
Priemonių planas, viešinimas
Informacija svetainėje

*ESF projektas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001. Projekto trukmė: 2015-11-02 – 2020-11-30.

