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1. Strateginė kryptis: NOVATORIŠKAS MOKSLAS

Tikslas : Vykdyti matematikos, informatikos bei informatikos inžinerijos mokslo krypčių pasaulinio lygio tyrimus, plėtoti eksperimentinės plėtros darbus,
reikalingus Lietuvos ūkiui ir kultūrai, reikšmingai prisidėti prie VU kaip mokslo centro reputacijos stiprinimo
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Taiklusis (T)/
Pasiekimo rodiklis
Vizijinis (V)
1.1 uždavinys: Sukurti patrauklias sąlygas aukščiausio lygio mokslo žinių kūrimui ir sklaidai
1.1.1 Tyrėjų poreikių identifikavimas, jų gebėjimų ir kompetencijų sustiprinimui
T
Aukšto lygio (ypač Q1) publikacijų, tenkančių vienam tyrėjui,
matematikos, informatikos ir informatikos inžinierijos kryptyse
skaičiaus ir citavimų skaičiaus kasmetinis didėjimas

1.1.3 Skatinimo sistemos už MTEP veiklą tobulinimas
1.1.4 Instituto leidžiamų tęstinių mokslo leidinių reitingo didinimas

1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

DUF dalies per skatinimo sistemą didinimas bent 5%
Žurnalų Lith. Math. J ., Informatica, Nonlinear Anal. Model.
Control, Informatics in Education patekimas į aukštesnę
reitingavimo kvartilę, žurnalų Modern Stochastics Theory
Appl. , Informatics in Olympiads patekimas į tarptautinio lygio
bazes
Instituto pastato renovacijos projekto įgyvendinimas
T
Renovuotas pastatas
Prieigos prie mokslo duomenų bazių galimybių plėtojimas
V
Turėti prieigą prie Scopus, Thompson Reuter Web of Sciences,
MathScinet, ACM Digital Laibrary ir kt.
Mokslinių projektų paraiškų rengimo ir projektų administravimo
V
Įgyvendinamų institutui ir universitetui reikšmingų projektų
sustiprinimas
skaičiaus augimas
1.2 uždavinys: Pritraukti mokslinam darbui daugiau jaunų talentų ir padidinti mokslo tarptautiškumą
Galimybių atlikti podoktorantūros stažuotes institute viešinimas
T
Sukurta viešinimo sistema instituto svetainėje
"Bendrųjų kompetencijų" kursų podoktorantams rengimas
T
Surengti ne mažiau kaip 1 kursą
Gabių studentų įtraukimas į mokslinį darbą, vadovavimas bakalauro bei
T
Baigiamieji darbai: ne mažiau kaip 20 darbų Praktika: ne
magistro baigiamiesiems darbams ir studentų praktikai
mažiau kaip 10 vietų
Mokslinių ryšių su instituto afiliuotaisiais mokslininkais užsienyje palaikymas
T
Mokslinės publikacijos su instituto (VU) prieskyra. Ne mažiau
kaip 2 publ.
Tarptautinių konferencijų organizavimas
T
Suorganizuotos tarpt. konferencijos: Tikimybių teorijos ir
matematinės statistikos (kartu su MIF), Konstrukcionizmo
(kartu su FF), Duomenų analizės metodai programų sistemoms
(kartu su LIKS bei LMA), 60th European Conference on
Commodities and Finance Modelling.

1.2.6 Bendrų mokslinių tyrimų su užsienio mokslininkais skatinimas

1.3.1 Bendrų tyrimų su MIF ir kitais VU padaliniais plėtojimas
1.3.2 Instituto šakinių padalinių restruktūrizavimas

1.3.3 Valstybės subsidijuojamų mokslinių tyrimo temų stambinimas
(optimizavimas)
1.3.4 MII ir MIF sujungimo struktūrinės sistemos rengimas

T
T

T

Bendros publikacijos aukšto reitingo žurnaluose, ne mažiau 10
publikacijų
1.3 uždavinys: Efektyviau panaudoti mokslinių tyrimų potencialą
T
Bendros publikacijos aukšto reitingo žurnaluose
T
Sujungti Atsitiktinių procesų ir
Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius;
įsteigti Projektų skyrių.
T
Sujungtų temų skaičius
V

Institutas įeina į naują kamieninį padalinį kaip akademinis
šakinis padalinys

Atsakingi vykdytojai

Instituto administracija, šakinių
padalinių vedėjai, planinių mokslinių
temų vadovai
Dir.pav. S.Rutkauskas
Vyriaus.m.d.: A.Štikonas, J.Žilinskas,
V.Dagienė;
m.d. J.Bernatavičienė

Terminai

Kasmet

Kasmet
Nuolat

Dir. G.Dzemyda
Dir.pav. S.Maskeliūnas

2018
Nuolat

L.Mikalauskienė

Nuolat

S.Maskeliūnas, L.Ringienė
S.Rutkauskas
Dir. G.Dzemyda
Vyr. specialistė D.Rimeisienė
Dir.pav. S.Maskeliūnas

2017
Kasmet
2018
2016‐2017
Kasmet

Vyriaus. m.d.: K.Kubilius, D.Surgailis,
V.Dagienė, G.Dzemyda, L.Sakalauskas

2017‐2018

Vyriaus.m.d. K.Kubilius,
dir. G.Dzemyda
Vyriaus.m.d.: A.Štikonas, K.Kubilius
Tarybos pirm. K.Kubilius,
dir. G.Dzemyda, vyr. specialistė
L.Mikalauskienė
Dir.pav. S.Rutkauskas
Dir. G.Dzemyda

Kasmet

2016‐2017
2016

2016
2017

Eil. Nr.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4.1
2.4.2

2. Strateginė kryptis: TARPTAUTINIO LYGIO STUDIJOS
Tikslas: Vykdyti aukštos kokybės, lanksčios doktorantūros studijos,
atspindinčios pasaulines tendencijas, orientuotos į šalies, tarptautinės darbo rinkos ir doktorantų poreikius bei talentų ugdymą
Priemonės pavadinimas
Taiklusis (T)/
Pasiekimo rodiklis
Atsakingi vykdytojai
Vizijinis (V)
2.1 uždavinys: Gerinti Instituto doktorantūros studijų kokybę
Doktorantūros studijų programų atnaujinimas
T
1‐2 programos
Dokt. komitetų pirmininkai
Doktorantūros studijų modulinės sistemos rengimas
V
Parengtos gairės
Dokt. komitetų pirmininkai
Aukštos kvalifikacijos specialistų (iš užsienio ir Lietuvos įmonių,
V
Parengtos gairės
Programų sistemų inžinerijos
firmų, kitų universitetų) pritraukimo sistemos sukūrimas
skyriaus vedėjas S.Gudas
Aprūpinimas studijoms reikalinga moksline literatūra
T
Bent 10 leidinių per metus
Dir.pav. S.Maskeliūnas
Doktorantūrai ir moksliniams tyrimams reikalingos infrastruktūros
T
Poreikių analizė, reikalavimų specifikacija, pirkimai,
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
atnaujinimas
panaudojimas
A.Žandaris
2.2 uždavinys: Didinti Instituto doktorantūros studijų tarptautiškumą
T
Ne mažiau kaip 2 dėstytojai
Užsienio dėstytojų pritraukimas trumpalaikėms konsultacijoms ir
Dokt. komitetų pirmininkai ir
paskaitoms
doktorantūros vadovai
T
Bent 1 doktoranto išvyka pagal Erasmus+ programą
Dir.pav. S.Maskeliūnas ir
Galimybės doktorantams išvykti į stiprius užsienio mokslo centrus
doktorantūros vadovai
suteikimas; efektyvus Erasmus+ ir kt. mobilumo programų galimybių
panaudojimas
V
Galimybių studija ir rekomendacijos
Skyrių vedėjai V.Dagienė, S.Gudas,
Jungtinių doktorantūros studijų su stipriais užsienio partneriais ar
D.Surgailis
bendro tiriamųjų darbų vadovavimo su užsienio univiversitetais
organizavimas
Mišriųjų e. studijų doktorantams organizavimas, videokonferencijų
V
Atlikta galimybių studija; sukurtas 1 masinis atviras
Doktorantūros komitetų
naudojimas
internetinis kursas (MAIK, angl. MOOC)
pirmininkai, V.Dagienė
Tarptautinių doktorantūros mokyklų organizavimas (seminarai,
T
Ne mažiau kaip 2 renginiai per metus
Vyriaus.m.d. V.Dagienė
dirbtuvės ir kt.)
2.3 uždavinys: Pritraukti doktorantus
Doktorantūros studijų proceso anglų kalba parengimas
V
Parengtos gairės
Dir. pav. S.Rutkauskas,
doktorontūros komitetų
pirmininkai
Vyriaus.m.d. J.Žilinskas,
Informacinės medžiagos (apie MII, VU, Vilnių, Lietuvą) galimiems
T
Ne mažiau kaip 1 paketas
specialistas A.Čaplinskas,
doktorantams iš užsienio rengimas ir platinimas
Instituto doktorantūros viešinimo seminaras
T
Mažiausiai 1 kartą per metus
Tarybos pirmininkas K.Kubilius
Bakalaurų ir magistrantų informavimas apie doktorantūros studijas
T
Mažiausiai kartą per metus
Vyriaus.m.d. S.Gudas
(įvairių formų skelbimai apie Instituto dokt. studijas)
2.4 uždavinys: Organizuoti ir vykdyti VU KHF studijų programos „Programų sistemos“ studijas
Informatikos ir matematikos dalykų paskaitų skaitymas
T
3 studijų dalykai
Vyr.m.d. O.Kurasova
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams
T
3 baigiamieji darbai
Vyr.m.d. O.Kurasova

Terminai

2017‐2018
2018
2017
Kasmet
Kasmet

Kasmet
Kasmet

2018

2018
Kasmet

2017‐2018

2017‐2018
Kasmet
Kasmet

Kasmet
2017‐2018

3. Strateginė kryptis: AKTYVI PARTNERYSTĖ
Tikslas: Stiprinti reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonominę vertę kuriančio geriausio Lietuvos universiteto reputaciją
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Taiklusis (T)/
Pasiekimo rodiklis
Atsakingi vykdytojai
Vizijinis (V)
3.1 uždavinys: Stiprinti Instituto reputaciją šalies viduje ir už jos ribų
3.1.1 Tarptautinių ir Lietuvos konferencijų, seminarų ir kt.
T
5‐7 renginiai
Dir.pav. S.Maskeliūnas,
organizavimas
atsakingieji už konferencijų
organizavimą asmenys
3.1.2 Tarptautinių mokslo, mokymo ar švietimo tinklų sukūrimas
T
Sukurtų tinklų skaičius: ne mažiau kaip 5
Skyrių vedėjai
ir plėtojimas
3.1.3 Atstovavimas Lietuvai ir VU tarptautinėse mokslo
T
Instituto narių tarptautinėse organizacijose skaičius: Dir.pav. S.Rutkauskas
organizacijose: ACM, IEEE, IFIP ir kt.
ne mažiau kaip 5
3.1.4 Instituto veiklų rezultatų propagavimas Lietuvoje ir
T
Surengtų mokslo populiarinimo paskaitų (iš ku‐
Dir.pav. S.Rutkauskas
užsienyje; informatikos ir matematikos populiarinimas
rių bent pusė regionuose) arba mokslo popu‐
Lietuvos visuomenei
liarinimo straipsnių skaičius: ne mažiau kaip 10
Matematikos ir informatikos instituto 60‐ojo jubiliejus
T
Leidinys; renginiai
M.Sapagovas, G.Dzemyda,
leidinys ir renginiai
S.Rutkauskas, S.Maskeliūnas,
S.Meškauskienė, A.Žandaris
3.1.5 Dalyvavimas rengiant mokytojų programas ir STEAM atviros
T
Pasiūlytos ne mažiau kaip 3 programos
Vyriaus.m.d. V.Dagienė
prieigos centrų mokiniams laboratorijų veiklose
3.2 uždavinys: Skatinti bendras veiklas su verslo ir viešojo sektoriaus partneriais
3.2.1 Instituto mokslininkų, tyrėjų susitikimų su verslininkais,
T
Ne mažiau kaip 2 susitikimai
investuotojais rengimas
3.2.2 Savanoriavimo kultūros ugdymas (ypač tarp jaunųjų
V
Surengtų savanoriavimo veiklų skaičius:
mokslininkų ir tyrėjų)
bent 1 per metus
3.2.3 Instituto specialistų ekspertinės veiklos stiprinimas ir
V
Parengta vizija
skatinimas
3.3 uždavinys: Stiprinti ryšius su alumnais, socialiniais partneriais ir rėmėjais
3.3.1 Instituto MTEP paslaugų, metodų, informacinių
T
Parengtų informacinių pranešimų skaičius: 2
technologijų ir produktų verslui viešinimas; socialinių
partnerių ir rėmėjų informavimas ir konsultavimas apie
potencialias bendrų veiklų su Institutu galimybes
3.3.2 Alumnų kambario įrengimas
T
1 kambarys
3.3.3 Alumnų įtraukimas į doktorantų, jaunųjų mokslininkų
konsultavimą, mokslinę, ekspertinę ir kt. veiklą

V

Parengta vizija; įtrauktų alumnų: 2‐3

Dir. G.Dzemyda

Terminai

Kasmet

2018
Kasmet
Kasmet

2016

2017

Kasmet

Vyriaus.m.d. V.Dagienė

2017

Dir.pav.: S.Maskeliūnas,
S.Rutkauskas

2017

Vyriaus.m.d. S.Gudas,
dir.pav. S.Maskeliūnas

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
A.Žandaris
Dir.pav. S.Rutkauskas

Kasmet

2016
Kasmet

Eil. Nr.

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4. Strateginė kryptis: ATVIRA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ
Tikslas: Puoselėti Universitetu pasitikinčią ir jam įsipareigojusią bei pokyčiams atvirą Instituto bendruomenę
Priemonės pavadinimas
Taiklusis (T)/
Pasiekimo rodiklis
Atsakingi vykdytojai
Vizijinis (V)
4.1 uždavinys: Gerinti vidinę komunikacijos sistemą
Bendradarbiavimas kuriant VU komunikavimo sistemą ir jos
T
Dir.pav. S.Maskeliūnas
1. Pasitenkinimo vidinės komunikacijos
įdiegimas institute
sistema įvertis (bent 20%)
2. Tapatumo su Universitetu įvertis (bent Dir.pav. S.Maskeliūnas
Darbuotojų ir doktorantų apklausos, vertinančios tapatumą,
T
vidutinis)
atlikimas
3. Pap. rodiklis. Renginių sk. (bent 2)
Aktyvus ir organizuotas instituto dalyvavimas VU renginiuose
T
Dir.pav. S.Maskeliūnas

4.2.1 Aukščiausios ir vidutinės (skyrių vadovai) grandies vadovų veiklos
vertinimo atlikimas ir rezultatų paskelbimas instituto
bendruomenei
4.2.2 Metinių pajamų bei viešų ir privačių interesų deklaracijų
pateikimas ir paskelbimas pagal VU nustartytą tvarką

4.2 uždavinys: Stiprinti pasitikėjimą vadovais
T
1. Darbuotojų pasitikėjimo įvairių lygmenų Direktoriaus paskirtas asmuo
vadovais įvertis (bent 70 %)
2. Pateiktos deklaracijos
T
Tarybos pirm. K.Kubilius

4.2.3 Detalios finansinės ataskaitos pateikimas instituto Tarybai (už
einamuosius metus ir kitų metų planas)

T

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

4.2.4 Instituto skyrių mokslinės produkcijos pateikimas instituto
metinėje ataskaitoje:
1. Straipsnių kiekis mokslo darbuotojui (su IF ir be jo)
2. Vidutiniai straipsnio kaštai (EUR)
3. Gautos MTEP projektų lėšos
4. Vidutinis doktoranto straipsnių skaičius

V

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

4.3 uždavinys: Prisidėti prie paslaugų universiteto bendruomenei
1. Paslaugų "paketų" žinomumo įvertis
4.3.1 Paslaugų "paketo" (darbo ir studijų sąlygos, profesionalios
T
(bent 50 %)
pagalbos bei laisvalaikio galimybės) darbuotojams sukūrimas ir
2. Pasitenkinimo darbo ir studijų sąlygomis
pateikimas instituto Tarybai
4.3.2 Darbuotų ir doktorantų apklausos, vertinančios pasitenkinimą
T
įverčiai (bent 70 %)
darbo ir studijų sąlygomis, atlikimas
4.4 uždavinys: Prisidėti prie pirmakursių integracijos savaitės
1. Pirmakursių, dalyvavusių integracijos
4.4.1 Doktorantų integracijos dienos renginio organizavimas
T
savaitėje (bent 50% )
2. Tapatinimosi su Universitetu ir
4.4.2 Doktorantų apklausos, vertinančios jų įsijungimą į studijas,
T
įsijungimo į studijas įvertis (bent 70 %)
atlikimas
4.5 uždavinys: Organizuoti naujų darbuotojų adaptaciją
1. Adaptavimo programos poveikio įvertis
4.5.1 Adaptavimo procedūros aprašo parengimas (el. variantas)
T
4.5.2 Adaptavimo procedūros įgyvendinimas
T
(bent 70%)
4.5.3 Darbuotojų apklausos, vertinančios jų adaptaciją, atlikimas
T

Dir.pav. S.Maskeliūnas

Terminai

2017 pabaiga
Kasmet
2017.05.01
Kasmet birželio mėn.

Kasmet
2016,2017.12. 31
(Planas ‐ kiekvienų
metų I ketv.)
2016.12. 31
2017.12. 31

2016.11.30

Direktoriaus paskirtas asmuo

Kasmet rugsėjo mėn.

Dir.pav. S.Rutkauskas,
vyr.specialistė D.Rimeisienė

Kasmet spalio 1
savaitę

Direktoriaus paskirtas asmuo

Vyr.specialistė D.Rimeisienė
Direktoriaus paskirtas asmuo
Direktoriaus paskirtas asmuo

2016 rugsėjo mėn.
Pagal poreikį
Kasmet kovo mėn.

Eil. Nr.

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5. Strateginė kryptis: EFEKTYVUS VALDYMAS
Tikslas: Sukurti efektyvaus, didesnį darbuotojų pasitikėjimą ir pasitenkinimą keliančio, instituto ir Universiteto valdymo sistemą
Priemonės pavadinimas
Taiklusis (T)/
Pasiekimo rodiklis
Atsakingi vykdytojai
Vizijinis (V)
5.1 uždavinys: Prisidėti prie modernios universiteto struktūros kūrimo
MII ir MIF sujungimo koncepcijos sukūrimas
T
1.Optimizuotas kamieninių akademinių padalinių Tarybos pirm. K.Kubilius
skaičius ir struktūra
Susijungimo kaštų įvertinimas (joje turi būti numatyti ir
T
Adm. S.Meškauskienė;
finansavimo šaltiniai)
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius
MII ir MIF susijungimas į vieną akademinį kameninį
T
Dir. G.Dzemyda;
padalinį
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

5.2.1 Mokslo darbuotų apklausos, vertinančios pasitenkinimą
darbo užmokesčio sandara ir skatinimo už darbo
rezultatus, atlikimas
5.2.2 Orientuotos į instituto veiklos rezultatus
darbo užmokesčio sistemos sukūrimas

5.3.1 Visų darbuotų apklausos, vertinančios pasitenkinimą
viešųjų pirkimų procesu, atlikimas
5.3.2 Viešųjų pirkimų proceso institute dokumentavimas ir
atsakingo asmens už instituto visų viešųjų pirkimų
organizavimą paskyrimas ir apmokymas
5.4.1 Instituto patalpų eksploatavimo ir administravimo išlaidų
mažinimas
5.5.1 Orientuotos į instituto rezultatus
darbo užmokesčio sistemos sukūrimas
5.5.2 Specialistų paslaugų viešinimas instituto bendruomenei
intranete
5.6.1 Atsakingų už veiklos priemonių vykdymą asmenų
paskyrimas direktoriaus įsakymu
5.6.2 Būtinų lėšų, reikalingų instituto veiklos plano
įgyvendinimui, apskaičiavimas ir skyrimas
5.6.3 Veiklos plano vykdymo priežiūra ir peržiūra

5.2 uždavinys: Akademinio personalo darbo užmokesčio sistema
T
1. Akademinio personalo pasitenkinimo darbo
užmokesčiu įvertis (bent 70 %)
2. Akademinio personalo skatinimo už darbo
rezultatus įvertis (bent 70 %)
T

5.3 uždavinys: Optimizuoti viešųjų pirkimų procesą
T
1. Akademinių darbuotojų pasitenkinimo viešųjų
pirkimų procesu įvertis (pasitenkinimo rodiklis ‐
T
bent 70 %)

5.4 uždavinys: Prisidėti prie visų kaštų sistemos
T
1. Išlaidų mažinimas kasmet bent 2 %

Direktoriaus paskirtas asmuo

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

Direktoriaus paskirtas asmuo
Direktoriaus paskirtas asmuo

Terminai

2016.11.01
2016.12.01
2017.12.31

Kasmet sausio
mėn.
2016.10.31
(peržiūrėti
kasmet)
Kasmet rugsėjo
mėn.
2016.10.01

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

2016.12.31
2017.12.31

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K.Kubilius

2016.10. 31
(peržiūrėti
kasmet)
2016.12.31

5.5 uždavinys: Neakademinio personalo vadybos pertvarka
1. Darbuotojų atrankų ir metinių vertinamųjų
T
pokalbių skaičiaus augimas bent 5 % kasmet
(pirmais metais bent 10 %).
T
2. Specialistų ir jų funkcijų sąrašas (intranete)

Dir. G.Dzemyda

5.6 uždavinys: Įvykdyti instituto veiklos planą
T
1. Įgyvendinta (pasiekta) 80 % rodiklių

Dir. G.Dzemyda

T

Dir. G.Dzemyda

T

Dir. G.Dzemyda;
priežiūra: Tarybos pirm. K. Kubilius

Per 1 mėn. nuo
pl. patvirt.
Per 2 mėn. nuo
pl. patvirtin.
Kas 3 mėn.

