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I. TARPTAUTINĖS KOKYBIŠKOS STUDIJOS

I.1. Suformuoti patrauklų studijų programų portfelį

I.1.1. Portfelio valdymo principų parengimas ir išaiškinimas n.a. n.a.
Parengti ir suderinti 

principai

I.1.2. Studijų programų atnaujinimas ir/ar rengimas n.a. n.a.

Pagal numatytus principus 

atnaujintos ir/ar sukurtos 

studijų programos

I.2. Pritraukti daugiau stojančiųjų į studijas EVAF

I.2.1. Stabilių bakalauro ir magistro studijų programų stojimų išlaikymas n.a. 319 / 185 priimtų LT 320 / 190 priimtų LT

I.2.2. Stojančiųjų iš užsienio į bakalauro ir magistro programas skaičiaus didinimas

90 / 100 Pageidavimų 

studijuoti iš užsienio 

piliečių skaičius (I ir II 

pakopa)

158/168 Pageidavimų 

studijuoti iš užsienio 

piliečių skaičius (I ir II 

pakopa)

95 / 105 Pageidavimų 

studijuoti iš užsienio 

piliečių skaičius (I ir II 

pakopa)

I.2.3. Studentų į EVAF gretutines studijų programas pritraukimas 10 studentų 3 studentai 15 studentų

I.2.4. Stojimo prioritetų ir priežasčių tyrimas Atliktas tyrimas Atliktas tyrimas Atliktas tyrimas

I.3. Puoselėti dėstymo meistriškumą

I.3.1. Dalinimosi patirtimi susitikimų-diskusijų organizavimas n.a. n.a. 4 susitikimai

I.3.2. Mokslinių tyrimų metodų ir duomenų analizės mokymų organizavimas n.a. 1 mokymai 3 mokymai

I.3.3. Dėstytojų skatinimas vykti į Erasmus+ vizitus

15% Dėstytojų, 

išvykusių dėstyti į 

užsienio aukštąsias 

mokyklas, dalis

20,17 % Dėstytojų, 

išvykusių dėstyti į 

užsienio aukštąsias 

mokyklas, dalis

20 % Dėstytojų, išvykusių 

dėstyti į užsienio 

aukštąsias mokyklas, dalis

I.4. Didinti studijų programų tarptautiškumą

I.4.1. Studijų tarptautiškumo įvertinimas pagal VU metodiką n.a. n.a.
Nustatytas studijų 

tarptautiškumo lygmuo

I.4.2. Dvigubo laipsnio sutarčių studijų programose sudarymas arba atnaujinimas n.a. n.a. 4 atnaujintos sutartys

I.4.3.
Užsienio dėstytojų (paieška) skaičiaus didinimas anglų k. vykdomose studijų 

programose

19% (Užsienio 

dėstytojų, dėstančių II 

pakopos studijų 

programoje, dalies 

vidurkis)

32 % (Užsienio 

dėstytojų, dėstančių II 

pakopos studijų 

programoje, dalies 

vidurkis)

24% (Užsienio dėstytojų, 

dėstančių II pakopos 

studijų programoje, dalies 

vidurkis)



Nr. Veiksmas
Siekiamas 

rezultatas 2019 m.

Faktinis rezultatas 

2019 m.

Siekiamas rezultatas 

2020 m.

I.4.4. Studentų skatinimas studijuoti Erasmus ir kitų partnerių universitetuose

4% (Studentų, 

dalyvaujančių 

mobilumo 

programose (dalinės 

studijos, praktika 

užsienyje, dalis)

2,67 % (Studentų, 

dalyvaujančių 

mobilumo programose 

(dalinės studijos, 

praktika užsienyje, 

dalis)

6% (Studentų, 

dalyvaujančių mobilumo 

programose (dalinės 

studijos, praktika 

užsienyje, dalis), 2 

renginiai

I.5. Ugdyti praktinius studentų įgūdžius

I.5.1. VU TECH HUB startuolių programos paleidimas ir vykdymas 3 startuoliai 0 startuolių 20 startuolių

I.5.2. Aktyvus verslo atstovų dalyvavimas paskaitose 50 paskaitų n.a. 50 paskaitų

I.5.3. Alumni atstovų dalyvavimas paskaitose n.a. n.a. 5 paskaitos

I.6. Siekti tarptautinių EVAF akreditacijų

I.6.1. Pasiruošimas CEEMAN akreditacijai n.a. n.a.
Gauta CEEMAN 

akreditacija

I.6.2. AACSB akreditacijos kriterijų analizė, pasirengimas akreditacijai n.a. n.a.

AACSB akreditacijos 

tinkamumo paraiškos 

projektas

I.7. Tobulinti studijų procesą
78% studentų 

pasitenkinimas

68% studentų 

pasitenkinimas

82% studentų 

pasitenkinimas

I.7.1. Studentų nubyrėjimo skaičiaus mažinimas n.a. n.a.
Mažėjantis nubyrančių 

studentų skaičius, proc.

I.7.2. Finansinių skolų valdymo sistema ir studentų įsiskolinimų sumažinimas n.a. n.a.
Sumažėję finansiniai 

įsiskolinimai

I.7.3. Absolventų grįžtamojo ryšio sistemos atnaujinimas Sistema -

Elektronizuota sistema, 

centralizuotai kaupiami 

duomenys

I.7.4. Darbdavių pasitenkinimo EVAF absolventų gebėjimais tyrimas Atliktas tyrimas - Atliktas tyrimas

II. TARPTAUTINIO LYGIO MOKSLINIAI TYRIMAI

II.1 Stiprinti katedrų ir EEC mokslinį potencialą

II.1.1 Katedrų mokslinių planų rengimas ir jų įgyvendinimas n.a. n.a.
Katedrų moksliniai planai ir 

priemonės

II.1.2 Katedrų įsitraukimas organizuojant mokslinius seminarus n.a. n.a.

2 vidiniai ir 1 išorinis 

seminaras per semestrą / 

katedrai

II.1.3 Mokslo skatinimo lėšų naudojimo tvarkos sukūrimas n.a. n.a.
Tvarkos parengimas, 

biudžeto gairės
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II.1.4 Mokslinių komandiruočių ir stažuočių skatinimas ir koordinavimas n.a. n.a.

2 mokslinės stažuotės, 

kamandiruočių tvarkos 

parengimas, biudžeto 

gairės ir atmintinė

II.2 Plėtoti tarptautinio lygio doktorantūros studijas

II.2.1 Tarptautinių doktorantūros konkursų organizavimas 9 9 20 kandidatų iš užsienio

II.2.2 Doktorantūros studijų tobulinimas n.a. n.a.

Doktorantūros tvarkų 

atmintinės parengimas 

naujai įstojusiems, 

studentų pasitenkinimo 

studijomis tyrimo 

parengimas ir atlikimas

II.2.3 Doktorantų seminarų organizavimas n.a. 0.75
1 seminaras / metus 

doktorantui

II.2.4 Doktorantų mokslinių stažuočių sistema n.a. n.a. 2 doktorantų stažuotės

II.3 Vystyti EVAF ateities personalą

II.3.1 Podoktorantūros stažuotojų pritraukimas 2 0
3 podoktorantūros 

stažuotojai

II.3.2 Karjeros galimybių apsigynusiems doktorantams suformavimas n.a. n.a.
Karejros įgyvendinimo 

sistema

II.3.3 Konkursų organizavimo tobulinimas n.a. n.a.
Naujų galimybių analizė ir 

vertinimas, sistema

III. SAVO BENDRUOMENĘ MOTYVUOJANTIS UNIVERSITETAS

III.1 Stiprinti bendruomeniškumą

III.1.1 Katedros bendradarbiavimo skatinimas n.a. n.a.

5 komandos formavimo 

mokymai, 1 pramoginis 

komandinis renginys

III.1.2 EVAF bendruomenės renginių inicijavimas ir organizavimas 4 5 4 renginiai

III.1.3 Alumni veiklos koordinavimas 10 iniciatyvų 0 iniciatyvų 4 renginiai

III.2 Gerinti darbuotojų finansines sąlygas

III.2.1 Bazinės algos didinimas n.a. n.a. +10%

III.2.2 Mokymosi visą gyvenimą kursų pardavimas 5000 Eur 7500 Eur 10000EUR

III.2.3 Laisvųjų klausytojų pritraukimas 5000 Eur n.d. 2000 Eur

III.2.4 Tiesioginių magistro studijų pardavimų organizacijoms vykdymas 15000 Eur 0 Eur 2000 Eur

III.2.5 Verslo subjektų paramos pritraukimas 15000 Eur 18800 Eur 100000 Eur

III.3 Tobulinti fakulteto veiklos procesus
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III.3.1 Administracinių procesų aprašymas ir suderinimas n.a. n.a.
Parengtas aprašas. 

Viešinimo veiksmai

III.3.2 Administracinių paslaugų kokybės analizė n.a. n.a. Atliktas tyrimas

III.3.3 Skatinimo/premijavimo sistemos aprašymas, iškomunikavimas ir taikymas n.a. n.a.
Kas pusmetį premijomis 

paskatinti žmonės

III.3.4 Vidinės komunikacijos tobulinimas socialiniuose tinkluose (FB, LinkedIn, Instagram) n.a. n.a. 3 pranešimai per savaitę

III.3.6.1 Naujienų rinkimo ir sklaidos sistema

III.3.6.2 Vidinės komunikacijos priemonių įgalinimas

III.4 Stiprinti personalo kvalifikaciją

III.4.1 Mokymų plano parengimas ir komunikavimas

III.4.2 Bendradarbiavimo ir komandinio darbo gebėjimų stiprinimas 

Dalyvavusių 

darbuotojų dalis ne 

mažesnė 30 %

38,8 % (be rudens 

sem. duomenų)

Dalyvavusių darbuotojų 

dalis ne mažesnė 33 %

III.4.3 Veiklos valdymo ir vadovavimo gebėjimų stiprinimas 2 mokymai vadovams

III.5 Kurti motyvuojančią darbo aplinką 

75% darbuotojų 

pasitenkinimas 

darbu

n.d.
80% darbuotojų 

pasitenkinimas darbu

III.5.1 Darbuotojų pasitenkinimo darbo sąlygomis tyrimo parengimas ir atlikimas n.a. n.a. Atliktas tyrimas

III.5.2 Erdvių darbui, susitikimams ir poilsiui sukūrimas, įveiklinimas n.a. n.a.
1 bendra erdvė 

darbuotojams

III.5.3 Akademinių darbuotojų atrankos ir vidinės karjeros gairių parengimas n.a. n.a. Parengtos gairės


