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1. KURIANTIS VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ
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1.1. PAJĖGUS SPRĘSTI VISUOMENĖS PROBLEMAS ABSOLVENTAS

STRATEGINIO  
TIKSLO RODIKLIS 

TREJŲ METŲ  
VEIKLOS

VEIKLŲ ĮVYKDYMO 
MATAVIMAS 

ATSAKINGI UŽ VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ

1.1.1. 

Studijų poveikio 
karjerai vertinimas 
(absolventų apklau-
sos)

Vertinimo metodikos paren-
gimas susiejant su VU studijų 
poveikio karjerai vertinimo 
veiklomis

Studijų poveikio karjerai 
vertinimo metodika

Dekanas, studijų prode-
kanas, Studijų skyriaus 
vadovas, studijų progra-
mų komitetų pirmininkai

Reikalingų vertinimo įrankių 
parengimas (duomenų 
bazė, klausimynai, sistema 
rezultatams kaupti ir saugoti, 
resursai)

Veikiantys vertinimo 
įrankiai

Bandomojo vertinimo atliki-
mas

Bandomojo studijų poveikio 
karjerai vertinimo rezulta-
tai ir rekomendacijos

Įvairių studijų programų ab-
solventų apklausų atlikimas

Studijų poveikio karjerai 
įvertinimo rezultatai ir 
rekomendacijos

1.1.2. 

Studijų, ugdančių 
globalias kompe-
tencijas, skatinimas 
(studijų programų 
tarptautinimas)

Studijų programų anglų kalba 
poreikio ir galimybių analizė

Įvardytos potencialios an-
glų kalba siūlomos studijų 
programos ir pristatytos jų 
vykdymo galimybės

Dekanas, studijų prode-
kanas, Studijų skyriaus 
vadovas, studijų progra-
mų komitetų pirmininkai

Įvairių studijų tarptautinimo 
formų (kviestinių lektorių, stu-
dijų dalykų (modulių) anglų 
kalba, studijų projektų, mobi-
lumo langų, praktikų mainų) 
inicijavimas ir organizavimas

Įgyvendintos skirtingos 
studijų tarptautinimo 
formos (ne mažiau kaip 10 
veiklų per metus)

Atsižvelgiant į jų 
įgyvendinimo sėkmę, pa-
rengtos rekomendacijos

1.1.3. 

Studentų pasirinki-
mo ir studijų daugia-
kryptiškumo galimy-
bių didinimas

Patariamasis balsas studen-
tui: Studijų vedlio koncepci-
jos kūrimas susiejant su VU 
akademinio konsultavimo 
koncepcija

Patvirtinta ir bendruo-
menei pristatyta Studijų 
vedlio koncepcija

Dekanas, studijų prode-
kanas, Studijų skyriaus 
vadovas, studijų progra-
mų komitetų pirmininkai

Koncepcijos įgyvendinimas 
fakultete

Bandomojo Studijų vedlio 
projekto vykdymas per 
pirmuosius metus

Rezultatai ir rekomen-
dacijos pritaikyti veiklos 
įvykdymui matuoti

Studijų programos studen-
tų, gavusių Studijų vedlio 
konsultacijas, dalis

Koncepcijos įgyvendinimo 
sėkmės vertinimas

Studentų pasitenkinimo 
įvertinimas

Studijų vedlių (konsultantų) 
patirties įsivertinimas
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1.2. AUKŠTO TARPTAUTINIO LYGIO MOKSLAS

STRATEGINIO  
TIKSLO RODIKLIS 

TREJŲ METŲ  
VEIKLOS

VEIKLŲ ĮVYKDYMO 
MATAVIMAS 

ATSAKINGI UŽ VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ

1.2.1. 

Mokslo krypčių koky-
bės įverčio palygi-
namajame vertinime 
augimas (2023 m. 
aukštesnis gautas 
įvertis – ne mažiau 
kaip 3 krypčių)

Fakulteto mokslinės veiklos 
analizė (2021 metais). 
Kiekvienoje mokslo kryptyje 
pagrindinių sričių, kurias 
reikia stiprinti, išskyrimas, 
resursų skyrimas ir priemo-
nių įgyvendinimas

Suplanuotos ir įgyvendintos 
1–2 priemonės kiekvienoje 
mokslo kryptyje

Dekanas, ryšių ir 
projektų prodekanas, 
institutų direktoriai, 
Bendrųjų reikalų sky-
riaus vadovas

Mokslininkų ir tyrėjų kvalifi-
kacijos tobulinimo sistemos 
sukūrimas, resursų skyri-
mas ir įgyvendinimas

Patvirtintas priemonių, skirtų 
mokslininkų ir tyrėjų kvalifika-
cijai tobulinti, planas

Įgyvendintų kvalifikacijos 
tobulinimo priemonių (moks-
linių stažuočių, renginių ir kt.) 
skaičiaus augimas

Kvalifikaciją patobulinusių 
mokslininkų ir tyrėjų skaičius

1.2.2. 

Mokslo tarptautinis 
pripažinimas: aukšto 
tarptautinio lygio 
mokslo dotacijų, 
projektų, atliekamų 
tyrimų skaičiaus 
augimas (20 proc.)

Paramos priemonių, skirtų 
įsitraukti į tarptautinius 
mokslo projektus ir tyrimus, 
didinimas:

Suplanuotos ir įgyvendintos 
1–2 priemonės kiekvienoje 
mokslo kryptyje

Dekanas, ryšių ir 
projektų prodekanas, 
institutų direktoriai, 
institutų darinių vado-
vai, Bendrųjų reikalų 
skyriaus vadovas, 
Fakulteto mokslininkai, 
tyrėjai

mokslininkų skatinimo už 
aukšto lygio tarptautinių 
mokslinių tyrimų paraiškų 
finansavimui pateikimą 
tvarkos parengimas ir 
įgyvendinimas

Pateiktų tarptautinių mokslo 
paraiškų skaičius

Fakulteto paramos moksli-
nei veiklai fondo nuostatų 
papildymas, numatant 
lėšas už tarptautinių moks-
linių projektų įgyvendinimą

Ataskaitiniais metais prasidė-
jusių naujų tarptautinių moks-
linių projektų ir / ar tyrimų 
skaičiaus augimas

prioritetinių sričių, kurios 
atitinka aktualius globalius 
iššūkius bei tarptautinių 
mokslo programų tema-
tikas, išskyrimas, tyrėjų 
grupių sutelkimas, konsoli-
duoti resursai

dalyvavimo mokslinių tyri-
mų infrastruktūrose veiklos 
ir finansinių planų paren-
gimas

Užtikrintas tęstinis dalyvavi-
mas SHARE, EVS
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1.3. XXI A. PEDAGOGIKA

STRATEGINIO  
TIKSLO RODIKLIS 

TREJŲ METŲ  
VEIKLOS

VEIKLŲ ĮVYKDYMO 
MATAVIMAS 

ATSAKINGI UŽ VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ

1.3.1. 

Pedagogikos studijų 
krypties vertinimas 
2024 m. išoriniame 
vertinime – visose 
vertinamosiose srity-
se ne mažiau kaip 4 
balai iš 5

Dalyvavimas pa-
rengiant pedagogų 
ugdymo koncepciją ir ją 
įgyvendinant

Parengtas ir pateiktas svarstyti 
pedagogų ugdymo koncepcijos 
projektas

Dekanas, ryšių ir projek-
tų prodekanas, studijų 
prodekanas, Ugdymo 
mokslų instituto direk-
torius, Psichologijos 
instituto direktorius

Sėkmingai veikia pedagogų 
veiklų tarpfakultetinė valdymo 
ir koordinavimo struktūra

Konsoliduotas, atnaujintas ir 
skaitmenizuotas studijų pro-
gramų paketas

1.3.2. 

Pedagogų rengi-
mo centrų veiklos 
išoriniame vertinime 
gauti aukščiausi 
įvertinimai pagal 
veiklos kokybės, 
tinkamumo, efekty-
vumo kriterijus

Pasirengimas išoriniam 
vertinimui pagal peda-
gogų rengimo centrams 
keliamus kriterijus

Įsteigta ir veikianti edukologijos 
doktorantūros mokykla

Dekanas, ryšių ir projek-
tų prodekanas, studijų 
prodekanas, Ugdymo 
mokslų instituto direk-
torius

Identifikuotos ir vykdomos 
strateginės bendradarbiavimo 
veiklos su regioninėmis švietimo 
institucijomis

Parengta ir išbandyta studi-
jų tarptautinimo strategija. 
Įgyvendintos ne mažiau nei dvi 
tęstinės jungtinės tarptautinės 
veiklos

Patvirtintas dėstytojų – peda-
gogų rengėjų nacionalinių ir 
tarptautinių stažuočių modelis. 
Įgyvendintos ne mažiau nei 
penkios stažuotės



2. TVARUS
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2.1. MOTYVUOTI DARBUOTOJAI IR ĮSITRAUKĘ STUDENTAI

STRATEGINIO  
TIKSLO RODIKLIS 

TREJŲ METŲ  
VEIKLOS

VEIKLŲ ĮVYKDYMO 
MATAVIMAS 

ATSAKINGI UŽ VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ

2.1.1. 

Stebima Fakulte-
to bendruomenės 
(administracijos, 
akademinių dar-
buotojų ir studentų) 
savijauta

Fakulteto bendruomenės 
(administracijos, akademi-
nių darbuotojų ir studentų) 
savijautos lyginamoji ana-
lizė, remiantis VU centrinės 
administracijos atliekamais 
tyrimais

Augantis Fakulteto ben-
druomenės narių, kurie 
dalyvauja bendruomenės 
savijautos tyrimuose, 
procentas

Kartu su VU centrine 
administracija parengtos ir 
bendruomenei pristatytos 
metinės ataskaitos

Identifikuotos ir pradėtos 
įgyvendinti priemonės, 
skirtos Fakulteto bendruo-
menės (administracijos, 
akademinių darbuotojų ir 
studentų) savijautai gerinti

2021 metais dėmesį su-
telkti priemonėms, skirtoms 
Fakulteto bendruomenei 
informuoti ir įtraukti

Dekanas, Konsultavi-
mo ir mokymų centro 
vadovas, institutų 
direktoriai, Fakulteto 
studentų atstovybė

2.1.2. 

Fakultete sudaromos 
palankesnės darbo 
sąlygos 

Kūrybines atostogas re-
glamentuojančios tvarkos 
sukūrimas ir taikymas

Parengta akademinių 
darbuotojų kūrybines 
atostogas reglamentuojan-
ti tvarka

Išėjusių į kūrybines atos-
togas darbuotojų skaičius 
per metus

Dekanas, Bendrųjų 
reikalų skyriaus vado-
vas, Mokslo ir projektų 
skyriaus vadovas

Priemonių, skirtų jaunie-
siems mokslininkams ir 
tyrėjams bei jų tyrimams 
skatinti, sukūrimas ir tai-
kymas

Atnaujinta skatinimo už 
mokslo rezultatus tvarka

Padidinta doktoranto krep-
šelio dalis, skirta akademi-
nėms doktoranto reikmėms 
(50 proc.)

Priemonių, skirtų dėstyto-
jų kvalifikacijai tobulinti, 
sukūrimas ir taikymas

Sukurta dėstytojų kvalifika-
cijos tobulinimo tvarka

Priemonėmis pasinaudoju-
sių dėstytojų skaičius
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STRATEGINIO  
TIKSLO RODIKLIS 

TREJŲ METŲ  
VEIKLOS

VEIKLŲ ĮVYKDYMO 
MATAVIMAS 

ATSAKINGI UŽ VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMĄ

2.1.2. 

Fakultete sudaromos 
palankesnės darbo 
sąlygos

Administracijos darbuotojų 
įtraukimas ir darbo sąlygų 
gerinimas

Sukurtos administracijos 
darbuotojų skatinimo 
priemonės

Surinkta informacija apie 
kvalifikacijos tobulinimo 
poreikį bei atsižvelgiant į jį 
suorganizuoti mokymai

Atnaujintos ir modernizuo-
tos darbo vietos ir priemo-
nės

Priemonių, skirtų studen-
tams įtraukti, sukūrimas ir 
taikymas

Fakultete pritaikyta studen-
tų įdarbinimo VU tvarka

Fakultete įdarbintų studen-
tų skaičius

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos

2021 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 250000-TP-7




