Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 2018-2020 metų strateginis veiklos planas
Vizija
Filosofijos fakulteto viziją nustato Vilniaus universiteto 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, kuris akcentuoja Vilniaus universiteto
įsitvirtinimą pirmaujančių Europos universitetų gretoje.
Misija
Filosofijos Fakulteto misija – skatinti tarptautiniu lygmeniu pripažintus mokslinius tyrimus, rengti aukščiausios kvalifikacijos humanitarinių ir
socialinių mokslų specialistus, atitinkančius visuomenės reikmes, puoselėti Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto tapatumą įtvirtinančias
akademines tradicijas ir naujoves.
Strateginiai prioritetai
1. Tarptautinio lygio mokslo plėtra
2. Kokybiškos studijos, parengiančios dirbti globaliomis sąlygomis
3. Savo bendruomenę akademinei veiklai motyvuojantis universitetas
Strateginiai prioritetai

Strateginės kryptys
1. Tarptautinio lygio moksliniai tyrimai

Tarptautinio lygio mokslo plėtra

2. Tarptautinė mokslo sklaida
3. Akademinių talentų iš Lietuvos ir užsienio pritraukimas
1. Akademiniais tyrimais grįstos studijos

Kokybiškos studijos, parengiančios dirbti globaliomis
sąlygomis

2. Studijų tarptautinimas
3. Pedagogų ugdymas šiuolaikinei mokyklai

Savo bendruomenę akademinei veiklai motyvuojantis
fakultetas

1. Akademinės veiklos (studijų ir mokslinių tyrimų) sąlygų gerinimas
2. Fakulteto išorinės ir vidinės komunikacijos sistemos sukūrimas

1

Strateginiai
prioritetai

Strateginės
kryptys

Tarptautinio lygio mokslo plėtra

1. Tarptautinio
lygio moksliniai
tyrimai

2017 m.
rodiklių
reikšmės

Pažangos rodikliai

Siekiamos rodiklių
reikšmės
2018

2019

2020

55

60

70

Tarptautiniu mastu pripažintuose
mokslo leidiniuose paskelbtų
straipsnių skaičius

50

Tarptautinių mokslo projektų
skaičius

2

3

4

5

Tarptautinių mokslinių tyrimų
konsorciumų, kuriose fakultetas yra
nacionalinis koordinatorius,
skaičius

1

2

2

2

Mokslininkų, išvykstančių į
mokslines stažuotes užsienio
mokslo centruose, skaičius

6

10

12

14

Projektai, priemonės ir
pastabos

Skatinimo už mokslinę veiklą
sistemos tobulinimas
Strateginių partnerysčių su
užsienio universitetais plėtra

Mokslinių projektų rengimo ir
administravimo sistemos
tobulinimas
Projektų skyriaus darbuotojų
kompetencijų rengti
tarptautines projektų paraiškas
tobulinimas
Stojimo į SHARE ERIC MTI
planas
Tikslinis HUMRE išteklių
atnaujinimas orientuojantis į
tarptautines, Fakulteto
mokslininkų plėtojamas,
mokslines veiklas
STEAM centro mokslo
strategijos parengimas ir

2

atviros prieigos prie išteklių
tvarka
2. Tarptautinė
mokslo sklaida

3. Akademinių
talentų iš Lietuvos
ir užsienio
pritraukimas

Fakulteto žurnalų, įtrauktų į
SCOPUS ir Clarivate Analytics
duomenų bazes, skaičius

2

Tarptautinių renginių (periodinių
mokslinių konferencijų, tyrėjų
mokyklų ir kt.) kurių vienas iš
pagrindinių koordinatorių yra
Fakultetas, skaičius

3

Tarptautiniu mastu pripažintuose
leidyklose išleistos monografijos

0

1

3

4

Podoktorantūros stažuotojų
skaičius

3

6

8

10

Dalyvavimas tyrėjų
pritraukimo programose

Užsienio mokslininkų, su kuriais
sudarytos darbo sutartis, skaičius

2

4

4

6

Užsienio mokslininkų vizitų, skirtų
mokslinių veiklų vykdymui,
mokslinių tyrimų strategijos
tobulinimui, skaičius

4

6

8

10

Užsienio mokslininkų
įtraukimas į projektų rengėjų
grupes

-

5

-

6

4

7

Nuoseklios akademinių žurnalų
optimizavimo ir plėtros
politikos įgyvendinimas
Paramos mokslo leidinių
išleidimui tarptautinėse
leidyklose priemonės

Dalyvavimas paramos
mokslininkų vizitų rėmimui
priemonėse, fakulteto
finansinio prisidėjimo tvarka.
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Strateginiai
prioritetai

Strateginės
kryptys

Kokybiškos studijos, parengiančios dirbti globaliomis sąlygomis

1. Akademiniais
tyrimais grįstos
studijos

Pažangos rodikliai

Dabartinės
rodiklių
reikšmės

Siekiamos rodiklių
reikšmės
2018

2019

2020

20

25

Dėstytojų, dalyvavusių
pedagoginės kvalifikacijos
tobulinimo programose, dalis

7

10

Studijų dalykų, kuriose
integruojamos įvairios studijų
formos (skirtingų studijų
pakopų, skirtingų studijų
krypčių studentų ir dėstytojų
tyrėjų grupės) skaičius

10

15

Dalykų, įkeltų į virtualią
mokymo(si) aplinką,
procentas

17

Studijų programų, įvertintų
pagal VU kaštų ir naudos
apskaičiavimo modelį
(planuojamas 2018 m.),
skaičius

0

4

Projektai, priemonės ir pastabos

Dalyvavimas dėstytojų pedagoginių
kompetencijų stiprinimo sistemoje (VU
Centrinei administracijai sukūrus
minėtą sistemą)

20

22

Įvairių studijų formų integravimo
studijų procese populiarinimas

25

30

40

Konsultacijų, kaip naudotis virtualia
mokymo(si) aplinka, teikimas

0

10

12

Jei VU Centrinė administracija parengs
žadėtą metodiką

2. Studijų
tarptautinimas

Įvairių pakopų studentų,
įsitraukusių į fakulteto
projektinę veiklą, skaičius

10

20

25

30

Studentų į(si)traukimo į fakulteto
projektinę veiklą skatinimas

Kreditų, numatytų studijų
programose iš atvykstančių
kitų šalių universitetų
dėstytojų, skaičius

20

25

30

35

Darbas su studijų programų komitetais

Studijų programos anglų
kalba parengimas

0

0

0

1

Kriminologijos magistrantūros,
psichologijos bakalauro, Pietų Azijos
bakalauro studijos ir kt.

Studentų, dalyvaujančių
įvairiose mobilumo
(Erasmus+, pagal dvišales
sutartis, ISEP) programose,
skaičius

40

50

60

70

Dėstytojų, išvykusių dėstyti į
užsienio aukštąsias mokyklas
per Erasmus+ programą
skaičius

5

8

15

20

Tarptautinių vasaros mokyklų
skaičius

1

2

3

3

Tarptautinės ugdymo mokslų
doktorantūros organizavimas

0

0

0

1

5

Studentų ir dėstytojų konsultavimas
apie dalyvavimo įvairiose mobilumo
programose ir išvykimo dėstyti
galimybes bei susijusios informacijos
sklaida. Naujų partnerių paieška ir
sutarčių su užsienio universitetais
sudarymas.

3. Pedagogų
ugdymas
šiuolaikinei
mokyklai

Savo bendruomenę akademinei veiklai motyvuojantis
universitetas

Strateginiai
prioritetai

Pedagoginių studijų dalykinių
specializacijų, kurias baigus
suteikiama pedagogo
kvalifikacija, skaičius

Strateginės kryptys

1. Akademinės veiklos
(studijų ir mokslinių
tyrimų) sąlygų
gerinimas

4

6

Dabartinės
rodiklių
reikšmės

Pažangos rodikliai

Įrengtų darbo vietų akademiniam
personalui skaičius

43

Investicijų dalis į infrastruktūrą ir
reikalingus materialinius išteklius
(proc. nuo bendro biudžeto)

6,5

Įrengtų naujų ir atnaujintų
auditorijų skaičius

3 (iš dalies)

Fakulteto skiriamų investicijų
dalis, skirta akademinių ir
neakademinių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui (proc.
nuo bendro biudžeto)

1,3

8

Pedagoginių studijų programų ir
tobulinimo kursų rengimas
Atitinka VU 2018-2020 m. strateginį
veiklos planą

10

Siekiamos rodiklių
reikšmės
2018

2019

2020

75

75

85

7

4

1,4

8

4

1,5

9

4

1,6

Projektai, priemonės ir
pastabos

Filosofijos fakulteto mokslo
namai M. K. Čiurlionio g. 29
Pedagogikos ir edukacinės
psichologijos tyrimų bazė
STE(A)M centre
Akademinių ir
neakademinių darbuotojų
kompetencijų tobulinimo
paramos tvarka
VU Socialinio verslumo
projektas

Renginių, skirtų fakulteto
darbuotojų kompetencijų
tobulinimui, skaičius

0

6

2

2

3

Fakulteto mokslo ir
strateginių partnerysčių
programos projektai

2. Fakulteto išorinės ir
vidinės komunikacijos
sistemos sukūrimas

Studijų programų, kuriose
įvertintas studentų
pasitenkinimas studijomis,
skaičius

0

Fakulteto akademinės
bendruomenės vidinės
komunikacijos ir darbuotojų
pasitenkinimo darbu vertinimas

7

0

22

Įgyvendinimas vyks sukūrus
grįžtamojo ryšio sistemą

22

Studentų ir fakulteto
darbuotojų grįžtamojo ryšio
sistemos sukūrimas
Parengtas ir sėkmingai
įgyvendinamas vidinės ir
išorinės komunikacijos ir
informacijos sklaidos planas
Reguliari Fakulteto
administracijos
komunikacija apie tai, kas
vyksta

