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2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
MISIJA
Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus,
mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią
asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę. Išskirtinis
LSMU vaidmuo šiame ugdymo procese yra sveikos visuomenės siekis, laiduojantis socialinę ir
ekonominę šalies pažangą, civilizacinę Lietuvos tapatybę, šalies ir pasaulio kultūros tradicijų
kūrimą, palaikymą ir plėtotę. Gyvūnijos sveikatos ir gerovės garantavimas yra integrali šio siekio
dalis
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas parengė ir patvirtino 2017–2021 m. strateginės
plėtros gaires, kuriose suformulavo pagrindines strateginės plėtros kryptis, šiose kryptyse iškėlė
strateginius tikslus, suformulavo uždavinius ir priemones šiems tikslams įgyvendinti, taip pat
suformulavo būtinąsias sąlygas strateginiams tikslams pasiekti.
1. Tarptautiniu lygiu konkurencingi absolventai:
• garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti;
• nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir
dalykines kompetencijas;
• garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų
lūkesčius;
• plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą.
2. Moksliniais tyrimais grįstos sveikatos technologijos ir inovacijos:
• gerinti mokslinių tyrimų vadybą ir išteklių panaudojimo efektyvumą;
• skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio
lygio sumanios specializacijos krypčių mokslinius tyrimus;
• ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai;
• telkti ir stiprinti žmogiškąjį MTEP potencialą ir užtikrinti jų aukštą sumaniosios
specializacijos krypčių kvalifikaciją;
• skatinti mokslo žinių komercializavimą.
3.
•
•
•

Tarptautiškas universitetas:
ugdyti Universiteto bendruomenės tarptautiškumą;
tarptautinius Universiteto ryšius išplėtoti į strategines partnerystes ir projektus;
plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą.
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4. Sveikas žmogus ir sveikas gyvūnas:
• ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę;
• ugdyti sveiką visuomenę;
• panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus klinikinėje praktikoje asmens ir visuomenės labui
Universiteto ligoninių ilgalaikės strateginės plėtros kontekste;
• dalyvauti formuojant gyvūnų sveikatos ir gerovės politiką;
• garantuoti gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo paslaugų įvairovę ir kokybę bei profilaktiką.
5.
•
•
•

Vieninga, kūrybinga ir socialiai atsakinga universiteto bendruomenė:
telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių;
ugdyti kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę;
ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę.

6. Strateginis valdymas:
• didinti darbo ir bendrąsias darbuotojų kompetencijas;
• didinti darbuotojų motyvaciją sudarant kūrybingas ir socialiai palankias darbo sąlygas;
• garantuoti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstas darbo ir studijų sąlygas
visiems Universiteto bendruomenės nariams;
• ugdyti bendruomenės įgūdžius naudoti IT išteklius;
• toliau kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią mokslui, studijoms ir praktikai
reikalingą infrastruktūrą;
• geriau panaudoti tarpinstitucinių sinergijų galimybes valdymo, procesų optimizavimo ir
infrastruktūros panaudojimo efektyvumui gerinti;
• didinti valdymo ir administravimo procesų efektyvumą;
• mažinti administracinių procesų naštą;
• garantuoti ekonominį Universiteto tvarumą, panaudojant tiek vidinius, tiek iš išorinių
šaltinių pritraukiamus išteklius pagrindinėms Universiteto veikloms vykdyti, ir sukurti sąlygas
papildomoms veikloms įgyvendinti bei infrastruktūrai palaikyti ir plėtoti;
• tobulinti lėšų paskirstymo modelį finansiniam stabilumui didinti;
• didinti Universiteto žinomumą ir kurti aukščiausio lygio specializuoto universiteto įvaizdį
Lietuvoje ir užsienyje;
• atlikti darbdavių lūkesčius atitinkančių specialistų poreikio analizę ir ilgalaikę prognozę;
• populiarinti vykdomas studijų programas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros
paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.
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III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Universiteto strateginis tikslas
Parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus, turinčius aukščiausio lygio
bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės
labui ir išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir
taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir
inovacijas ir diegti jas į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir tradicijoms,
plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto
alumnais studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą Universiteto ir ligoninių
potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą,
vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginiam tikslui įgyvendinti numatomos
programos ir lėšos joms įgyvendinti planuojamu laikotarpiu pateikiamos 1 grafike.
1 grafikas. 2021–2023 metų planuojami strateginai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos
programos

Strateginis tikslas

01.01 programa
Aukščiausiosios kvalifikacijos
specialistų rengimas ir mokslo
plėtojimas

01.02 programa

Studentų rėmimas

Valstybės biudžeto tiesioginių asignavimų paskirstymas pagal vykdomas programas
pateikiamas 1 lentelėje ir 2 grafike.
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1 lentelė. 2021–2023 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
Eil.
Nr.

Programos kodas ir pavadinimas

Numatomi 2021-ųjų metų asignavimai
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
iš jų darbo
užmokesčiui

Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
iš jų darbo
užmokesčiui

Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
iš jų darbo
užmokesčiui

27 094

27 094

28 162

27 094

2 025

2 025

2 025

2 025

29 119

29 119

30 187

29 119

1.

01.01 programa. Aukščiausiosios
kvalifikacijos specialistų rengimas
ir mokslo plėtojimas

27 094

27 094

2.

02.02 programa. Studentų rėmimas

2 025

2 025

29 119

29 119

Iš viso

24 760

24 760

24 760

24 760

24 760

1 068

24 760

1 068
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2 grafikas. 2021–2023 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
30 000

25 000

20 000
2021
15 000

2022
2023

10 000

5 000

0
1.1 programa

1.2 programa

Strateginis tikslas: Parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus, turinčius aukščiausio
lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti
visuomenės labui ir išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus, kurti sveikatos
technologijas ir inovacijas ir diegti jas į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms
kultūroms ir tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio
partneriais ir Universiteto alumnais studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti
sutelktą Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai stiprinti bei priežiūrai;
ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto
bendruomenę
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas parengė ir patvirtino 2017–2021 m. strateginės
plėtros gaires, kuriose suformulavo efekto vertinimo kriterijus, kurie pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. 2019–2023 metų efekto vertinimo kriterijai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2019-ųjų
metų

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

2022-ųjų
metų

2023-ųjų
metų

E-01-01

Absolventų
įsidarbinamumas po 12
mėn. nuo baigimo

Ne
mažiau
kaip 82
proc.

Ne
mažiau
kaip 82
proc.

Ne
mažiau
kaip 82
proc.

Ne
mažiau
kaip 82
proc.

Ne
mažiau
kaip 82
proc.

E-01-02

Didėjantis cituojamumo h
indeksas

1 proc.

1 proc.

1 proc.

1 proc.

1 proc.
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3 grafikas. Absolventų įsidarbinamumas po 12 mėn. nuo baigimo 2019–2023 metais
82,4
82,3
82,2
82,1
82
81,9
Planas
Faktas

2019
82
82,32

2020
82

2021
82

2022
82

2023
82

2022
1

2023
1

4 grafikas. Didėjantis cituojamumo h indeksas 2019–2023 metais
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
Planas
Faktas

2019
1
1,7

2020
1

2021
1

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
01.01 PROGRAMA, AUKŠČIAUSIOSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS
IR MOKSLO PLĖTOJIMAS
Įgyvendinami planavimo dokumentai:
Mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programa, LSMU Statutas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairės 2017–
2021 m.
Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinius projektus:
2.5. Pasaulinio lygio mokslas.
2.6. Aukščiausios kokybės, tarptautiškos ir prieinamos studijos.
2.7. Modernus, efektyvus ir į misiją orientuotas aukštojo mokslo valdymas.
Programa yra tęstinė. Ja siekiama:
• nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines
kompetencijas, garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti,
garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius,
plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą;
• gerinti mokslinių tyrimų vadybą ir išteklių panaudojimo efektyvumą, skatinti tarpinstitucinį,
tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios specializacijos
krypčių mokslinius tyrimus, ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai, telkti
ir stiprinti žmogiškąjį MTEP potencialą ir užtikrinti jų aukštą sumaniosios specializacijos krypčių
kvalifikaciją, skatinti mokslo žinių komercializavimą;
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• ugdyti Universiteto bendruomenės tarptautiškumą, tarptautinius Universiteto ryšius išplėtoti
į strategines partnerystes ir projektus, plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą;
• ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę, ugdyti sveiką visuomenę, panaudoti mokslinių
tyrimų rezultatus klinikinėje praktikoje asmens ir visuomenės labui Universiteto ligoninių ilgalaikės
strateginės plėtros kontekste, garantuoti gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo paslaugų įvairovę ir
kokybę bei profilaktiką, dalyvauti formuojant gyvūnų sveikatos ir gerovės politiką;
• telkti Universiteto bendruomenę, stiprinti tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių; ugdyti
kūrybingą, iniciatyvią Universiteto bendruomenę, ugdyti socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto
bendruomenę;
• telkti aukščiausių kompetencijų darbuotojus, kurti darbuotojų, studentų ir administracijos
poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir informacinių technologijų sistemas, didinti sprendimų ir
procesų efektyvumą bei gerinti jų kokybę, garantuoti Universiteto veiklos tęstinumą susidarius
nepalankioms sąlygoms, panaudoti šiuolaikines rinkodaros ir komunikacijos priemones Universiteto
žinomumo didinimui.
Programą vykdo visi Universiteto studijų ir mokslo padaliniai: Farmacijos, Gyvūnų mokslų,
Medicinos, Odontologijos, Slaugos, Veterinarijos ir Visuomenės sveikatos fakultetai,
Endokrinologijos, Gyvulininkystės, Kardiologijos ir Neuromokslų institutai. Jiems talkina Biblioteka
ir informacijos centras, Informacinių technologijų centras, Biologinių tyrimų centras, Lietuvos
medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, administraciniai ir ūkio padaliniai.
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5 grafikas. 2021–2023 metų 01.01 programos finansavimas (tūkst. eurų)

2023

16 249

5 689

126

5 607

491

Iš viso 28 162

2022

15 181

5 689

126

5 607

491

Iš viso 27 094

2021

15 181

5 689

126

5 607

491

Iš viso 27 094

0
5 000
10 000
15 000
Rengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus

20 000

25 000

30 000

Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus Universiteto
fakultetuose ir mokslo instituose
Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais studijų, mokslo
ir praktikos srityse
Gerinti veiklos procesų efektyvumą, siekiant racionaliai naudoti resursus
Ugdyti vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę

Programos koordinatoriai:
Prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, tel. (8 37) 32 72 05
Prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, tel. (8 37) 32 72 04
Administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas (8 37) 39 58 12
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3 lentelė. 2020–2023 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

01 01 01

01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01 02
01 01 01 01 03
01 01 01 01 04
01 01 01 01 05
01 01 01 01 06
01 01 01 02
01 01 01 02 01
01 01 01 02 02
01 01 01 03
01 01 01 03 01
01 01 01 04
01 01 01 04 01
01 01 01 05
01 01 01 05 01

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Patvirtinti 2020-ųjų metų asignavimai
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
iš viso
iš jų
įsigyti
darbo
užmokesčiui

Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį suteikiančių ir laipsnio
nesuteikiančių studijų programų plėtrą atsižvelgiant į Europos Sąjungos
aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą ir perspektyvą, garantuoti 25 653
specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą
Rengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus
14 673
Garantuoti aukščiausiosios kvalifikacijos visų studijų pakopų specialistų
12 938
rengimą
Garantuoti gyvūnų sveikatos priežiūros padalinių veiklą, rengiant visų studijų
468
pakopų specialistus
Sukurti Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazę
527
Garantuoti informacinių technologijų priežiūrą ir plėtrą
540
Sukurti studijų programai "Veterinarinė medicina" reikalingą infrastruktūrą
200
Sukurti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo centro infastruktūrą
Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir
5 042
žemės ūkio mokslų tyrimus Universiteto fakultetuose ir mokslo instituose
Vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus prioritetinėse žmogaus ir
gyvūnų sveikatos priežiūros, gyvulininkystės bei sumaniųjų specializacijų 4 592
kryptyse
Remti Universiteto Mokslo fondo veiklą
450
Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio
125
partneriais ir Universiteto alumnais studijų, mokslo ir praktikos srityse
Didinti studijų ir mokslo tarptautiškumą Universiteto fakultetuose ir mokslo
125
institutuose
Ugdyti vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę

440

Vystyti Universiteto kultūros ir sporto centrų, muziejų veiklą
440
Gerinti veiklos procesų efektyvumą, siekiant racionaliai naudoti resursus
5 373
Garantuoti sklandžią ir efektyvią administracinių padalinių veiklą,
5 373
įgyvendinant akademinių padalinių poreikius
1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo
25 653
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
25 653
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
25 653

2021-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
turtui
Iš viso iš viso
iš jų
įsigyti
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2022-ųjų metų asignavimai Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai
Tarpinstiiš viso
iš jų
iš viso
iš jų
tucinio
išlaidoms
turtui
išlaidoms
turtui veiklos plano
iš viso
iš jų
įsigyti
iš viso
iš jų
įsigyti
kodas,
darbo
darbo
Vyriausybės
užmoužmoprioriteto
kesčiui
kesčiui
kodas

24 926

22 562

727

27 094

27 094

24 760

27 094

27 094

24 760

28 162

27 094

24 760

1 068

2.5, 2.6, 2.7

13 946

12 610

727

15 181

15 181

13 745

15 181

15 181

13 745

16 249

15 181

13 745

1 068

2.5, 2.6, 2.7

12 938

11 620

14 030

14 030

12 614

14 030

14 030

12 614

14 030

14 030

12 614

2.5, 2.6, 2.7

468

460

527

527

518

527

527

518

527

527

518

2.5, 2.6, 2.7

540

530

624

624

613

624

624

613

715
1 068

624

613

527
200
450

1 068

2.5, 2.6, 2.7
2.5, 2.6, 2.7
2.5, 2.6, 2.7
2.5, 2.6, 2.7

5 042

4 430

5 689

5 689

4 999

5 689

5 689

4 999

5 689

5 689

4 999

2.5, 2.6, 2.7

4 592

4 395

5 189

5 189

4 949

4 377

5 189

4 949

5 189

5 189

4 949

2.5, 2.6, 2.7

450

35

500

500

50

500

500

50

500

500

50

2.5, 2.6, 2.7

125

123

126

126

124

126

126

124

126

126

124

2.5, 2.6, 2.7

125

123

126

126

124

126

126

124

126

126

124

2.5, 2.6, 2.7

440

432

491

491

482

491

491

482

491

491

482

2.5, 2.6, 2.7

440
5 373

432
4 967

491
5 607

491
5 607

482
5 410

491
5 607

491
5 607

482
5 410

491
5 607

491
5 607

482
5 410

2.5, 2.6, 2.7
2.5, 2.6, 2.7

5 373

4 967

5 607

5 607

5 410

5 607

5 607

5 410

5 607

5 607

5 410

2.5, 2.6, 2.7

24 926
24 926

22 562
22 562

727
727

27 094
27 094

27 094
27 094

24 760
24 760

27 094
27 094

27 094
27 094

24 760
24 760

28 162
28 162

27 094
27 094

24 760
24 760

1 068
1 068

24 926

22 562

727

27 094

27 094

24 760

27 094

27 094

24 760

28 162

27 094

24 760

1 068
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4 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2020

Vertinimo kriterijų reikšmės
2021-ųjų
2022-ųjų

2023-ųjų

Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą ir perspektyvą, garantuoti
specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
R-01-01-01-01

Priimtųjų į pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų studijų programas skaičius

R-01-01-01-02

Mokslo straipsnių publikuotų Clarivate Analytics WoS duomenų bazės leidiniuose, priskiriamuose Q1-Q2
kvartilėms, skaičiaus santykis su bendru mokslų straipsnių, publikuotų Clarivate Analytics WoS duomenų bazės
leidiniuose, skaičiumi, proc.

R-01-01-01-03

Su strateginiais partneriais vykdomų projektų skaičius

R-01-01-01-04

Didėjantis Universiteto bendruomenės pasitenkinimas

R-01-01-01-05

Didėjantis Universiteto darbuotojų pasitenkinimas

±10 proc.
palyginti su
2016 m.

±10 proc.
palyginti su
2016 m.

±10 proc.
palyginti su
2016 m.

±10 proc.
palyginti su
2016 m.

≥45

≥45

≥45

≥45

ne mažiau kaip ne mažiau kaip ne mažiau kaip ne mažiau kaip
3 projektai
3 projektai
3 projektai
3 projektai
kasmet
kasmet
kasmet
kasmet
kokybinis
kokybinis
kokybinis
kokybinis
tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą
per metus)
per metus)
per metus)
per metus)
kokybinis
kokybinis
kokybinis
kokybinis
tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą
per metus)
per metus)
per metus)
per metus)

Rengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus
P-01-01-01-01-01

Sėkmingai studijas baigusiųjų skaičiaus santykis su įstojusiųjų skaičiumi

P-01-01-01-02-01

Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus
Universiteto fakultetuose ir mokslo instituose
Vykdomų tarptautinių mokslinių projektų pritrauktų lėšų santykis su valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis
mokslui
Publikacijos tenkančios vienam mokslininko etatui, Clarivate Analytics Wos leidiniuose su IF ˃20 % nuo
agreguoto rodiklio (aggregate impact factor ) tai žurnalo kategorijai

P-01-01-01-02-02
P-01-01-01-02-03

P-01-01-01-03-01
P-01-01-01-03-02
P-01-01-01-04-01

P-01-01-01-05-01

Universiteto Mokslo fondo paremtų doktorantų skaičiaus santykis su bendru doktorantų skaičiumi

ne mažsnis kaip ne mažsnis kaip ne mažsnis kaip ne mažsnis kaip
80 proc.
80 proc.
80 proc.
80 proc.

1 proc.

1 proc.

1 proc.

1 proc.

0,2

0,2

0,2

0,2

ne mažesnis
kaip 15 proc.

ne mažesnis
kaip 15 proc.

ne mažesnis
kaip 15 proc.

ne mažesnis
kaip 15 proc.

Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse
Didėjanti užsienio dėstytojų skaičiaus dalis nuo bendro dėstytojų skaičiaus
10 proc.
10 proc.
10 proc.
10 proc.
Studentų išvykstančių dalinėms studijoms į užsienį pagal mainų programas skaičiaus santykis su bendru studentų ne mažesnis
ne mažesnis
ne mažesnis
ne mažesnis
skaičiumi
kaip 2,5 proc.
kaip 2,5 proc.
kaip 2,5 proc.
kaip 2,5 proc.
Ugdyti vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Didėjantis organizuotų renginių skaičius
3 proc.
3 proc.
3 proc.
3 proc.
Gerinti veiklos procesų efektyvumą, siekiant racionaliai naudoti resursus
kokybinis
kokybinis
kokybinis
kokybinis
Didėjantis darbuotojų pasitenkinimas
tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą tyrimas (1 kartą
per metus)
per metus)
per metus)
per metus)
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01.02 PROGRAMA, STUDENTŲ RĖMIMAS
Programos parengimo argumentai
Mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programa, LSMU Statutas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairės 2017–
2021 m.
Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinius projektus:
2.5. Pasaulinio lygio mokslas.
2.6. Aukščiausios kokybės, tarptautiškos ir prieinamos studijos.
Programa yra tęstinė. Ja siekiama užtikrinti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų
studentų rėmimą skiriant skatinamąsias stipendijas už studijų rezultatus. Programa taip pat garantuoja
paramą mokant stipendijas doktorantams ir tenkinant kitus jų poreikius.
6 grafikas. 2021–2023 m. 01.02 programos finansavimas (tūkst. eurų)

2023

2 025

2022

2 025

2021

2 025

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Garantuoti paramą visų studijų pakopų studentams skiriant stipendijas ir tenkinti kitus jų poreikius

Programos koordinatoriai:
Prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, tel. (8 37) 32 72 05

12

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

5 lentelė. 2020–2023 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Teikti Universiteto pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų, vientisųjų
studijų valstybės finansuojamiems studentams finanansinę paramą
Garantuoti paramą visų studijų pakopų studentams skiriant stipendijas ir
01 02 01 01
tenkinti kitus jų poreikius
Skirti stipendijas pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų studijų
01 02 01 01 01
studentams ir tenkinti kitus jų poreikius
01 02 01 01 02 Mokėti stipendijas doktorantams ir tenkinti kitus jų poreikius
1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. Tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

01 02 01

Numatomi 2020-ųjų metų
Iš viso
iš jų
išlaidoms
iš viso
iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

Numatomi 2021-ųjų metų
Iš viso
iš jų
išlaidoms
iš viso
iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

Numatomi 2022-ųjų metų
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
iš viso
iš jų
įsigyti
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2023-ųjų metų
iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui
iš viso
iš jų
įsigyti
darbo
užmokesčiui

1 914

1 914

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

2.5, 2.6

1 914

1 914

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

2.5, 2.6

276

276

342

342

342

342

342

342

2.5, 2.6

1 638
1 914
1 914

1 638
1 914
1 914

1 683
2 025
2 025

1 683
2 025
2 025

1 683
2 025
2 025

1 683
2 025
2 025

1 683
2 025
2 025

1 683
2 025
2 025

2.5, 2.6

1 914

1 914

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

2 025

Tarpinstitucinio
veiklos plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

6 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

R-01-02-01-01
P-01-02-01-01-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2020-ųjų
Teikti Universiteto pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų, vientisųjų studijų valstybės finansuojamiems
studentams finanansinę paramą
Paramos garantavimas visų studijų pakopų studentams
Garantuoti paramą visų studijų pakopų studentams skiriant stipendijas ir tenkinti kitus jų poreikius
Pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams ir doktorantams skatinti skirtų lėšų panaudojimas

Vertinimo kriterijų reikšmės
2021-ųjų
2022-ųjų

2023-ųjų

20 proc.

20 proc.

20 proc.

20 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.
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IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI
7 lentelė. 2021–2023 metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)
Priemonės
kodas

01 01 01 01 03

Priemonės
pavadinimas

Sukurti Slaugos fakulteto
studijų ir mokslo bazę

Sukurti studijų programai
01 01 01 01 05 "Veterinarinė medicina"
reikalingą infrastruktūrą

Sukurti
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pra01 01 01 01 06
dinio ugdymo centro
infastruktūrą

Investicijų projekto
pavadinimas

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
Medicinos akademijos
Slaugos fakulteto studijų
ir mokslo bazės
sukūrimas
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos
Veterinarijos fakulteto
Gyvūnų kinikai
reikalingos
infrastruktūros studijų
programai "Veterinarinė
medicina" įgyvendinti
sukūrimas
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
sporto bazės
moderniavimas siekiant
didinti fizinį aktyvumą
Iš viso

Įgyvendinimo
terminai
pradžia pabaiga

Bendra
vertė

2014

2020

7 088

2020

2024

9 098

Panaudota Planuojama
2021-aisiais metais
2022-aisiais metais
2023-aisiais metais
lėšų iki
panaudoti
2020-ųjų 2020-aisiais Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
iš jų
iš jų
iš jų
metų
metais
Respublikos tikslinės Europos
Respublikos tikslinės Europos
Respublikos tikslinės Europos
Bendojo
Kiti
Bendojo
Kiti
Bendojo
Kiti
valstybės paskirties Sąjungos ir finansavimo šaltiniai valstybės paskirties Sąjungos ir finansavimo šaltiniai valstybės paskirties Sąjungos ir finansavimo šaltiniai
biudžeto
biudžeto
biudžeto
lėšos ir
kita
lėšos
lėšos ir
kita
lėšos
lėšos ir
kita
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos
pajamų tarptautinė
pajamų tarptautinė
pajamų tarptautinė
įmokos finansinė
įmokos finansinė
įmokos finansinė
parama
parama
parama

2 257

527

200

2020

1 068

450

16 186

2 257

1 177

1 068
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V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
8 lentelėje pateikiamas pareigybių skaičius, išlaidų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidų pokyčiai įgyvendinant 01.01 programą „Aukščiausiosios
kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ ir 01.02 programą „Studentų rėmimas“
8 lentelė. Informacija apie žmogiškuosius išteklius, asignavimus kiems išlaikyti ir valdymo išlaidas
Eil.
Nr.

Institucijos / įstaigos
pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
Iš viso

1.

2020 metai
Pareigybių skaičius
iš viso
iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos
darbo

Valdymo
išlaidos

1 337

22 562

589

1337

22 562

589

2021metai
Pareigybių skaičius
iš viso
iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos
darbo

Valdymo
išlaidos

1 365

24 760

614

1365

24 760

614

2022 metai
Pareigybių skaičius
iš viso
iš jų
valstybės
tarnautojai

2023 metai
Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo
iš viso
iš jų
valstybės užmokesčiui
tarnautojai

Išlaidos
darbo

Valdymo
išlaidos

1 365

24 760

614

1 365

24 760

614

1 365

24 760

614

1 365

24 760

614

Valdymo
išlaidos

2021 metais planuojamos didesnės išlaidos darbo užmokesčiui susijusios su dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų padidinimu nuo 2020 metų.
2021–2023 metais planuojamas didesnis pareigybių skaičius, susijęs su padidėsiančiu studentų skaičiumi.
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
9 lentelėje pateikiamos Universiteto veiklos efektyvumo didinimo kryptys, numatytos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017–2021 m. strateginės plėtros gairėse.
9 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios veiklos sritis
1. Aukščiausios kompetencijos
darbuotojai

2. Darbuotojų, studentų ir
administracijos poreikius
atitinkanti infrastruktūra IT

3. Sprendimų bei procesų
efektyvumas ir kokybė

4. Ekonominis (finansinis)
tvarumas

5. Efektyvi rinkodara ir
komunikacija

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

1.1. Sudaryti sąlygas darbuotojams ugdyti
darbo ir bendrąsias kompetencijas
1.2. Organizuoti ir vykdyti diskusijas ir
pokalbius su skirtingų struktūros lygių
darbuotojais

Didėjantis darbuotojų
pasitenkinimas
Visi darbuotojai (100 proc.)
dalyvauja kasmetinėse
diskusijose ir pokalbiuose su
vadovais

2.1. Optimizuoti naudojamų IT sistemų
skaičių
2.2. Atnaujinti techninę IT infrastruktūrą

Sumažėjusi IT sistemų
nomenklatūra
Kompiuterizuotų darbo vietų,
kuriose IT įranga ne senesnė
nei 4 metais santykis su
visomis kompiuterizuotomis
darbo vietomis, ne mažesnis
kaip 50 proc.

Įgyvendinimo
terminas
Kasmet
2021 m.

2021 m.
2021 m.

2.3. Toliau kurti šiuolaikinius reikalavimus Įgyvendinti projektai
atitinkančią mokslui, studijoms ir praktikai
reikalingą infrastruktūrą

2021 m.

3.1. Mažinti administracinių procesų naštą Didėjantis darbuotojų ir
studentų pasitenkinimas
3.2. Panaudoti IT priemones
Veiklos procesų perkėlimas į
organizaciniams procesams
elektroninę erdvę
4.1. Didinti iš kitų, nei valstybės biudžeto Kasmet 2 proc. augančios
tiesioginių asignavimų, šaltinių lėšų
pajamos
apimtis

Kasmet

4.2. Ieškoti alternatyvių lėšų pritraukimo
šaltinių ir siekti jų plėtros

Kasmet

Kasmet 3-5 proc. augančios
įplaukos iš alumnų, socialinių
partnerių ir kitų šaltinių

2021 m.
Kasmet

5.1. Didinti Universiteto žinomumą ir kurti Žinomumo padidėjimas ir
aukščiausio lygio specializuoto
įvaizdžio gerėjimas
universiteto įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje

Kasmet

5.2. Populiarinti vykdomas studijų
Didėjantis organizuojamų
programas, mokslinius tyrimus ir sveikatos renginių skaičius (+ 5 proc.)
priežiūros paslaugas Lietuvoje ir užsienyje kasmet

Kasmet
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EFEKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Efekto kriterijus
E-01-01
1. Apibrėžimas
Absolventų įsidarbinamumas po 12 mėn. nuo
baigimo, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia nustatyti, kiek ir kokia dalis
absolventų dirbo ataskaitinę dieną
4. Skaičiavimo metodas
Absolventų,
tenkinančių
ataskaitinę
dieną
darbuotojo požymį, skaičius, padalytas iš bendro
absolventų skaičiaus ataskaitinę dieną ir padaugintas
iš 100 proc.
Absolventų procentinė dalis apskaičiuojama:
R = (D / A) × 100,
R – rodiklio „dirbančių absolventų procentinė dalis“
vertė
D – rodiklio „dirbančių absolventų skaičius“ vertė
A – rodiklio „absolventų skaičius“ vertė
5. Duomenų šaltinis
Karjeros valdymo informacinė sistema
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Karjeros centro vadovė Lina Simenienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 39 58 09,
el. p. Lina.Simeniene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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EFEKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Efekto kriterijus
E-01-02
1. Apibrėžimas
Didėjantis cituojamumo h indeksas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Tarptautiniu mastu priimtas mokslo publikacijos
kokybės
įvertinimas
kiekybiniu
metodu,
panaudojant h indekso įvertinimo metodiką. h
indeksas – vertinimo metodas, kuris suderina
kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų
skaičių). Jis apibrėžiamas kaip maksimalus h
skaičius publikacijų, kurios yra pacituotos bent h
kartų
4. Skaičiavimo metodas
Vertinamųjų metų h-indekso (h2) pokytis, palyginti
su pradinių metų h indeksu (h1) apskaičiuotas
procentais pagal formulę (h2-h1) x 100 / h1.
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje
randamas LSMU autorių paskelbtų ir cituotų
publikacijų h indeksas. Visos institucijos autorių
darbų h indeksas vertinamas vieną kartą per metus
5. Duomenų šaltinis
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 76,
el. p. Ingrida.Uloziene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos tikslas: Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį
suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų
01-01-01
programų raidą ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę,
vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-01-01-01
1. Apibrėžimas
Priimtųjų į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų
studijų programas skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Kriterijus leidžia vertinti Universiteto potencialą
pritraukti gabius, talentingus ir motyvuotus
studentus
4. Skaičiavimo metodas
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant į LSMU
pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų
programas priimtųjų skaičių per vertinamąjį
laikotarpį
5. Duomenų šaltinis
Priėmimo komisijos statistiniai duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Studijų centro vadovė dr. Indrė Čeponienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 73 07,
el. p. Indre.Ceponiene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo
Programos uždavinys: Rengti tarptautiniu lygiu konkurencingus
01-01-01-01
specialistus
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-01-01
1. Apibrėžimas
Sėkmingai studijas baigusiųjų skaičiaus santykis su
įstojusiųjų skaičiumi, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Kriterijus leidžia pamatuoti Universiteto vykdomų
studijų kokybę
4. Skaičiavimo metodas
Rodiklis apskaičiuojamas dalijant tos laidos
absolventų skaičių iš tos laidos įstojusiųjų skaičiaus
ir padauginus santykį iš šimto
5. Duomenų šaltinis
Studijų centro statistiniai duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Studijų centro vadovė dr. Indrė Čeponienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 73 07,
el. p. Indre.Ceponiene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos tikslas: Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį
suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų
01-01-01
programų raidą ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę,
vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-01-01-02
1. Apibrėžimas
Mokslo straipsnių, publikuotų Clarivate Analytics
WoS duomenų bazės leidiniuose, priskiriamuose Q1Q2 kvartilėms, skaičiaus santykis su bendru mokslo
straipsnių, publikuotų Clarivate Analytics WoS
duomenų bazės leidiniuose, skaičiumi, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Clarivate Analytics WoS duomenų bazės Q1 ir Q2
kvartilėse
esančiuose
leidiniuose
paskelbti
Universiteto autorių straipsniai didina Universiteto
žinomumą pasaulyje ir skatina mokslo plėtrą
4. Skaičiavimo metodas
Vertinamųjų metų mokslo straipsnių, publikuotų
Clarivate Analytics WoS duomenų bazės Q1 ir Q2
kvartilėse esančiuose leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį, skaičiaus santykis su bendru
mokslo straipsnių, publikuotų Clarivate Analytics
WoS duomenų bazės Q1 ir Q2 kvartilėse esančiuose
leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį,
skaičiumi procentais
5. Duomenų šaltinis
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 76,
el. p. Ingrida.Uloziene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys: Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir
taikomuosius biomedicines ir žemės ūkio mokslų tyrimus Universiteto
01-01-01-02
fakultetuose ir mokslo institutuose
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-02-01
1. Apibrėžimas
Vykdomų tarptautinių mokslo projektų pritrauktų
lėšų santykis su valstybės biudžeto lėšomis,
skirtomis mokslui, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Vykdomų tarptautinių mokslo projektų pritrauktų
lėšų ir valstybės biudžeto lėšų santykio stebėsena
4. Skaičiavimo metodas
Vertinamųjų metų tarptautinių mokslo projektų lėšų
santykis su valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis
mokslui, išreikštas procentais, palyginimas su
praėjusiųjų metų analogišku santykiu (atimant
praėjusiųjų metų duomenis iš vertinamųjų metų
duomenų)
5. Duomenų šaltinis
ŠMM, LMT, LSMU finansų ir buhalterinės
apskaitos programa DB „Apskaita“
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 76,
el. p. Ingrida.Uloziene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys: Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir
taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus Universiteto
01-01-01-02
fakultetuose ir mokslo institutuose
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-02-02
1. Apibrėžimas
Publikacijos, tenkančios vienam mokslininko etatui,
Clarivate Analytics WoS duomenų bazės leidiniuose
su IF ˃ 20 proc. nuo tos žurnalo kategorijos
agreguotojo cituojamumo rodiklio (aggregate
impact factor)
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Kriterijus nustatytas LR ŠMM ministro 2017 m.
spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747. Mokslo darbų
vertinimo rezultatai, gaunami taikant šią metodiką,
Vyriausybės
bei
ŠMM
nustatyta
tvarka
apskaičiuojamas mokslo ir studijų institucijų bazinis
finansavimas bei skirstomos doktorantūros vietos
institucijoms, pagal LR MSĮ (Žin., 2009, Nr. 542140, nauja redakcija TAR, 2016-07-14, 20555) 75
straipsnio 1 dalies ir 77 straipsnio 9 dalies nuostatas
4. Skaičiavimo metodas
AIF, agreguotasis cituojamumo rodiklis, –
kiekvienos žurnalų krypties kategorijos kasmet
apskaičiuojamas Clarivate Analytics. Jei straipsnis
paskelbtas žurnale, kuris priklauso kelioms CA JCR
mokslo kategorijoms, vartojamas kelių kategorijų
agreguotųjų cituojamumo rodiklių vidurkis.
Įvertinamas vienam Universiteto mokslininko etatui
tenkančių publikacijų skaičius leidiniuose Clarivate
Analytics WoS, turinčiuose IF ˃ nei 20 proc. nuo
agreguotojo rodiklio, nustatyto tai žurnalų
kategorijai (absoliutusis skaičius)
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5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus efektyvumą

Σn≥IF20%
p
Formulėje:
n ɛ IF 20 % – analizuojamų publikacijų skaičius,
p – Universiteto mokslininkų pilnojo darbo laiko
ekvivalentas pagal Personalo tarnybos duomenis
Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė,
tel. (8 37) 32 72 76,
el. p. Ingrida.Uloziene@lsmuni.lt
–
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys. Plėtoti aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir
taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus Universiteto
01-01-01-02
fakultetuose ir mokslo institutuose
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-02-03
1. Apibrėžimas
Universiteto Mokslo fondo paremtų doktorantų
skaičiaus santykis su bendru doktorantų skaičiumi,
proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Doktorantų mokslinių tyrimų rėmimas
4. Skaičiavimo metodas
Paremtų doktorantų skaičiaus ir visų doktorantų
skaičiaus santykis išreikštas procentais
5. Duomenų šaltinis
Universiteto Mokslo fondo valdybos nutarimas
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Mokslo centro vadovė prof. Ingrida Ulozienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 76,
el. p. Ingrida.Uloziene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos tikslas: Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį
suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų
01-01-03
programų raidą ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę,
vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-01-01-03
1. Apibrėžimas
Su strateginiais partneriais vykdomų projektų
skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Kriterijus leidžia vertinti žmonių išteklių ir finansų
koncentraciją
siekiant
įgyvendinti
LSMU
strateginius tikslus
4. Skaičiavimo metodas
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant su strateginiais
partneriais vykdomus projektus vertinamuoju
laikotarpiu
5. Duomenų šaltinis
Padalinių (Juridinės tarnybos, Plėtros tarnybos,
Mokslo centro) ataskaitos
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 39 60 55,
el. p. Ingrida.Januleviciene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys: Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
01-01-01-03
studijų, mokslo ir praktikos srityse
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-03-01
1. Apibrėžimas
Didėjanti užsienio dėstytojų skaičiaus dalis
bendrame dėstytojų skaičiuje, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Užsienio dėstytojai didina dėstymo ir studijų
kokybę, prisideda prie Universiteto žinomumo
pasaulyje
4. Skaičiavimo metodas
Rodiklis apskaičiuojamas dalijant užsienio dėstytojų
(įdarbintų, atvykusių pagal oficialias mainų
programas arba dėsčiusių pagal suderintą programą)
skaičių iš bendro dėstytojų skaičiaus; gautą užsienio
dėstytojų skaičiaus dalį dalijant iš praėjusių metų
užsienio dėstytojų skaičiaus dalies, iš gauto santykio
atimama 1 ir padauginama iš šimto
5. Duomenų šaltinis
Personalo, TRSC statistiniai duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 39 60 55,
el. p. Ingrida.Januleviciene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys: Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
01-01-01-03
studijų, mokslo ir praktikos srityse
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-03-02
1. Apibrėžimas
Studentų, išvykstančių dalinėms studijoms ir
praktikai į užsienį pagal mainų programas, skaičiaus
santykis su bendru studentų skaičiumi, proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Dalinės studijos užsienyje didina studentų patirtį,
prisideda prie studijų kokybės didinimo,
tarpkultūriškumo ir tarptautiškumo plėtros
4. Skaičiavimo metodas
Rodiklis apskaičiuojamas dalijant studentų, per
vienus akademinius metus išvykstančių dalinėms
studijoms ir praktikoms į užsienį pagal mainų
programas, skaičių iš bendro studentų skaičiaus ir
santykį dauginant iš šimto
5. Duomenų šaltinis
TRSC statistiniai duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 39 60 55,
el. p. Ingrida.Januleviciene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos tikslas: Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį
suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų
01-01-04
programų raidą ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę,
vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-01-01-04
1. Apibrėžimas
Didėjantis
Universiteto
bendruomenės
pasitenkinimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Siekiant konkurencingumo Lietuvoje ir užsienyje,
būtina skatinti kūrybiškumą ir iniciatyvumą, kurie
yra
inovacijų
kūrimo
ir
universiteto
konkurencingumo prielaida
4. Skaičiavimo metodas
Kokybinis tyrimas, vykdomas apklausos metodu.
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio rezultatas
lyginamas su ankstesnių laikotarpių rezultatais.
Laikotarpio rezultatas apskaičiuojamas kaip bendras
visų respondentų pasitenkinimo balų vidurkis.
Kiekvieno respondento pasitenkinimas vertinamas
balu, apskaičiuojamu kaip visų atsakymų į užduotus
klausimus, įvertintų pagal Likerto skalę, vidurkis
5. Duomenų šaltinis
Apklausos duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Personalo tarnybos vadovė Ugnė Genienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 70,
el. p. Ugne.Geniene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys Ugdyti vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą
01-01-01-04
Universiteto bendruomenę
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-04-01
1. Apibrėžimas
Didėjantis organizuotų renginių skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Kriterijus leidžia vertinti organizuotų kultūros ir
sporto, muziejų renginių skaičių
4. Skaičiavimo metodas
n-ųjų metų renginių skaičiaus pokytis, palyginti su
(n-1)-aisiais metais, išreikštas procentais
5. Duomenų šaltinis
Kultūros centro, Sporto centro, muziejų statistiniai
duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Kultūros centro vadovė Grytė Žitkienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 79 37 85,
el. p. Gryte.Zitkiene@lsmuni.lt
Sporto centro vadovas Deivydas Velička,
tel. (8 37) 79 54 84,
el. p. Deivydas.Velicka@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos tikslas: Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį
suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą
atsižvelgiant į Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų
01-01-05
programų raidą ir perspektyvą, užtikrinti specialistų rengimo kokybę,
vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-01-01-05
1. Apibrėžimas
Didėjantis Universiteto darbuotojų pasitenkinimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindas
Greitas sprendimų priėmimas, trumpa darbo procesų
grandinė, centralizuoti ir paprasti rutininiai
administraciniai procesai didina darbuotojų darbo
kokybę, padeda greičiau pasiekti numatytą rezultatą
4. Skaičiavimo metodas
Kokybinis tyrimas, vykdomas apklausos metodu.
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio rezultatas
lyginamas su ankstesnių laikotarpių rezultatais.
Laikotarpio rezultatas apskaičiuojamas kaip bendras
visų respondentų pasitenkinimo balų vidurkis.
Kiekvieno respondento pasitenkinimas vertinamas
balu, apskaičiuojamu kaip visų atsakymų į užduotus
klausimus, įvertintų pagal Likerto skalę, vidurkis
5. Duomenų šaltinis
Apklausos duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Personalo tarnybos vadovė Ugnė Genienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 70,
el. p. Ugne.Geniene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
01-01
mokslo plėtojimas
Programos uždavinys: Gerinti veiklos procesų efektyvymą, siekiant
01-01-01-05
racionaliai naudoti išteklius
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-01-01-05-01
1. Apibrėžimas
Didėjantis darbuotojų pasitenkinimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindas
Greičiau ir kokybiškiau suteikiamos vidinės
administracinės paslaugos vartotojams
4. Skaičiavimo metodas
Kokybinis tyrimas, vykdomas apklausos metodu.
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio rezultatas
lyginamas su ankstesnių laikotarpių rezultatais.
Laikotarpio rezultatas apskaičiuojamas kaip bendras
visų respondentų pasitenkinimo balų vidurkis.
Kiekvieno respondento pasitenkinimas vertinamas
balu, apskaičiuojamu kaip visų atsakymų į užduotus
klausimus, įvertintų pagal Likerto skalę, vidurkis
5. Duomenų šaltinis
Apklausos duomenys
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Personalo tarnybos vadovė Ugnė Genienė,
kontaktinis asmuo
tel. (8 37) 32 72 70,
el. p. Ugne.Geniene@lsmuni.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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REZULTATO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Studentų rėmimas
01-02
Programos tikslas: Teikti Universiteto pirmosios, antrosios ir
trečiosios pakopų, vientisųjų studijų valstybės finansuojamiems
01-02-01
studentams finansinę paramą
Rezultato vertinimo kriterijus
R-01-02-01-01
1. Apibrėžimas
Paramos garantavimas pirmosios, antrosios ir
trečiosios pakopų, vientisųjų studijų studentams,
proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindas
Rodiklis atspindi valstybės finansuojamų pirmosios,
antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų studijų
studentų gaunančių valstybės paramą per stipendijas,
dalį
k
4. Skaičiavimo metodas
 100
n

5.

6.
7.
8.

9.

k – vidutinis metinis pirmosios, antrosios pakopų,
vientisųjų studijų studentų ir doktorantų, gavusių
stipendijas, skaičius
n – vidutinis visų pirmosios, antrosios pakopų,
vientisųjų studijų studentų ir doktorantų skaičius
Duomenų šaltinis
LSMU studijų informacinė sistema (SIS), LSMU
finansų ir buhalterinės apskaitos programa
DB „Apskaita“
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet, metų pabaigoje
Už vertinimo kriterijų atsakingas Ekonomikos ir planavimo tarnybos
kontaktinis asmuo
vyriausioji ekonomistė Elvyra Brazytė,
tel. (8 37) 32 72 11,
el. p. Elvyra.Brazyte@lsmuni.lt
Kita informacija apie vertinimo –
kriterijaus efektyvumą
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRODUKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2021–2023 METAI
Pavadinimas
Kodas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
90.900.2902
Tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus specialistus,
turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir
išlaikyti ryšius su Universitetu; vykdant aukščiausio lygio
fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų tyrimus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas
į praktiką; ugdyti Universiteto atvirumą skirtingoms kultūroms ir
01
tradicijoms, plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Universiteto alumnais
studijų, mokslo ir praktikos srityse; kryptingai panaudoti sutelktą
Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai
stiprinti bei priežiūrai; ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą
kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę
Programa: Studentų rėmimas
01-02
Programos uždavinys: Garantuoti paramą pirmosios, antrosios ir
trečiosios pakopų, vientisųjų studijų studentams skiriant stipendijas ir
01-02-01-01
tenkinti kitus jų poreikius
Produkto vertinimo kriterijus
P-01-02-01-01-01
1. Apibrėžimas
Pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų ir vientisųjų
studijų studentams skatinti skirtų lėšų panaudojimas,
proc.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindas
Rodiklis atspindi valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo efektyvumą gerai besimokantiems
pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų
studentams, doktorantams skatinti. Stipendijos mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais stipendijų mokėjimą
doktorantams, taip pat LSMU pirmosios, antrosios
pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų
stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka
n
4. Skaičiavimo metodas
 100
k

5.

6.
7.
8.

9.

n – panaudotos valstybės biudžeto lėšos
k – skirtos valstybės biudžeto lėšos pirmosios,
antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams bei
doktorantams skatinti
Duomenų šaltinis
LSMU studijų informacinė sistema (SIS), LSMU
finansų ir buhalterinės apskaitos programa
DB „Apskaita“
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet, metų pabaigoje
Už vertinimo kriterijų atsakingas Ekonomikos ir planavimo tarnybos
kontaktinis asmuo
vyriausioji ekonomistė Elvyra Brazytė,
tel. (8 37) 32 72 11,
el. p. Elvyra.Brazyte@lsmuni.lt
Kita informacija apie vertinimo
–
kriterijaus efektyvumą
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