
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos 

akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto 

Veiklos planas 

Misija 

Kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti gyvūnų mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų 

laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, savarankišką ir verslią 

asmenybę, puoselėti demokratiją ir gerovę, ugdyti sveiką bei išsilavinusią visuomenę; šia savo 

veikla skatinti ekonominį ir kultūrinį šalies klestėjimą, ūkinės veiklos konkurencingumą, 

socialinę santarvę, neatsižvelgiant į darbuotojų, studentų ir klausytojų lytį, amžių, rasę, 

politinius ir religinius įsitikinimus, tautybę bei pilietybę. 

Vizija 

Kurti išskirtinį ir konkurencingą LSMU VA fakultetą, rengiantį žemės ūkio srities 

specialistus ir vykdantį aukščiausio lygio mokslinius tyrimus. 

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 

Studijų plėtra:  

1. Studijų proceso, programų tobulinimas, studijas orientuojant į studijuojantįjį. 

2. Studijų kokybės gerinimas. 

3. Dėstymo kokybės gerinimas, dėstytojų kompetencijos didinimas.  

4. Studijų infrastruktūros atnaujinimas, sukūrimas (Hipoterapijos centras). 

5. E-studijų, elektroninio studijų administravimo vystymas. 

6. Studijų programų plėtra panaudojant universiteto potencialą, skatinti integracinius 

ryšius tarp atskirų universiteto padalinių.  

7. Studentų priėmimo tobulinimas. 

8. Studentų rėmimas ir skatinimas aktyviai dalyvauti vertinant ir tobulinant studijų 

procesą, studentų mokslinėje bei socialinėje – visuomeninėje veikloje, ypatingai 

kreipiant dėmesį į studentų mokslinės veiklos gerinimą. Studentų paruoštas tezes 

skelbti elektroninėje erdvėje. 



9. Studijų ryšio su moksliniais tyrimais, ūkiniais subjektais bei verslu stiprinimas. 

 

Gyvūnų mokslų fakulteto uždaviniai 

1. Vykdyti studijų ir mokslo tradicijų tęstinumą. 

2. Gerinti vykdomų studijų kokybę – visose studijų programose. 

3. Vykdyti taikomosios ir eksperimentinės plėtros tyrimus tiriant pašarinių žaliavų, 

pašarų priedų panaudojimo efektyvumą gyvūnų mityboje, gerinant pašarų konversiją 

bei maksimaliai išnaudojant gyvūnų genetinį potencialą, gerinti gyvūninės 

produkcijos kokybę, kuri pilnai atitiktų vartotojų lūkesčius. 

4. Efektyviau diegti naujausius mokslo laimėjimus, tiriant pašarų kokybę, gyvūnų 

virškinimo fiziologiją, produkcijos kokybę studijų procese. 

5. Intensyvinti integracinius procesus tarp LSMU padalinių, kuriant ir tobulinant naujas 

bei esamas studijų programas. 

6. Kurti jungtines studijų programas naudojant Lietuvos ir užsienio universitetų patirtį. 

Intensyvinti veiklą su KTU gerinant gyvulininkystės specialistų rengimo kokybę, 

efektyviau naudojant IT technologijas; kurti inovatyvias technologijas gaminant 

išskirtinės kokybės gyvūninės kilmės produktus, steigti ir plėtoti LSMU kaniterapijos 

ir hipoterapijos centrus, vystyti bitininkystės sektorių, steigti bityną. Kurti bendras 

su ūkiniais subjektais įmones, gaminančias išskirtinės kokybės, gyvūninę produkciją. 

7. Atstovauti gyvulininkystės sektoriaus interesus, dalyvauti asociacijų, Žemės ūkio 

ministerijos, LRS Kaimo reikalų komiteto, LRS Aplinkos apsaugos komiteto 

veikloje. Gerinti gyvulininkystės specialisto įvaizdį. Burti ir aktyvinti Gyvūnų 

mokslo fakulteto alumnus. 

8. Sukurti ir įgyvendinti efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, GM fakultete 

LSMU praktinio mokymo bandymo centre ir LSMU Gyvulininkystės instituto ūkyje. 

9. Optimizuoti LSMU praktinio mokymo bandymo centro ir LSMU Gyvulininkystės 

instituto ūkio veiklą bei infrastruktūrą, efektyviau naudojant bazes studijų procese, 

gerinant studentų praktinį pasiruošimą. 

10. Nuosekliai vykdyti strateginį agitacijos planą, informuojant absolventus apie studijų 

galimybes LSMU Gyvūnų mokslų fakultete padidinti studentų skaičių (iki 500). 

11. Intensyviai dalyvauti universiteto ir GMF fakulteto identiteto kūrimą, reputacijos ir 

žinomumo tarptautinėje erdvėje didinimą. 



12. Vykdyti Gyvūnų mokslo bakalauro ir magistrantūros studijas anglų kalbomis. 

13. Atlikti Gyvūno ir žmogaus sąveikos studijų programos savianalizę ir praeiti 

tarptautinę akreditaciją 6 metams. 

 

Fakulteto stiprybės 

1. Gera profesinių įgūdžių formavimo bazė – du ūkiai (PMBC ir LSMU GI), ūkiniai 

subjektai, su kuriais sudarytos sutartys. 

2. Plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Vokietijos, Austrijos, Švedijos, 

Slovakijos, Lenkijos, Turkijos, Kazachstano, Baltarusijos, Rusijos ir kt. 

mokslininkais. 

3. Fakultetas palaiko ryšius su verslu (valstybinės ir privačios įmonės, pieno ir mėsos 

gamybos ūkiai, pašarų perdirbimo įmonės ir kt.). 

4. Atnaujinta studijų ir mokslinių tyrimų bazė. Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų 

centras, kuris aprūpintas moderniausia įranga, suformuotas specialistų kolektyvas, 

galintis kurti ir diegti naujausius metodus tiriant pašarų kokybę, nustatant gyvūnų 

veislinę vertę bei vertinant gyvūninė produkcijos kokybę. 

 

Fakulteto silpnybės 

1. Nepakankamas studentų skaičius, atsižvelgiant į ŽŪM ir gyvulininkystės sektoriaus 

poreikius. 

2. Nepakankamas dėstytojų ir studentų tarptautinis judumas. 

3. Nepakankamas ryšys su ūkiniais užsienio subjektais. 

 

Fakulteto grėsmės 

1. Studentų skaičiaus mažėjimas dėl demografinės situacijos. 

2. Daug nedidelių, ekonomiškai silpnų ūkių. 

3. Sudėtinga padėtis žemės ūkyje (pieno, mėsos sektoriai). 

 



Fakulteto galimybės 

1. Gerinti vykdomų studijų kokybę – Gyvūnų mokslo ir Gyvūno ir žmogaus sąveika 

bakalauro bei magistrantūros studijų programose. 

2. Vykdyti taikomosios ir eksperimentinės plėtros tyrimus tiriant pašarinių žaliavų, 

pašarų priedų panaudojimo efektyvumą gyvūnų mityboje, gerinant pašarų konversiją 

bei maksimaliai išnaudojant gyvūnų genetinį potencialą, gerinti gyvūninės 

produkcijos kokybę, kuri pilnai atitiktų vartotojų lūkesčius. 

3. Diegti naujausius mokslo laimėjimus, tiriant pašarų kokybę, gyvūnų virškinimo 

fiziologiją, produkcijos kokybę studijų procese. 

4. Intensyvinti integracinius procesus tarp LSMU padalinių, kuriant ir tobulinant naujas 

bei esamas studijų programas. 

5. Kurti jungtines studijų programas naudojant Lietuvos ir užsienio universitetų patirtį. 

Intensyvinti veiklą su KTU gerinant gyvulininkystės specialistų rengimo kokybę, 

efektyviau naudojant IT technologijas; kurti inovatyvias technologijas gaminant 

išskirtinės kokybės gyvūninės kilmės produktus. Kurti bendras su ūkiniais subjektais 

įmones, gaminančias išskirtinės kokybės, gyvūninę produkciją. 

6. Atstovauti gyvulininkystės sektoriaus interesus, dalyvauti asociacijų, Žemės ūkio 

ministerijos, LRS Kaimo reikalų komiteto, LRS Aplinkos apsaugos komiteto 

veikloje. Gerinti gyvulininkystės specialisto įvaizdį.  

7. Dalyvauti gyvulininkystės sektoriaus strateginių sprendimų priėmime kartu su LR 

Vyriausybe, LRS, asociacijomis bei Gyvūnų mokslo fakulteto alumnais. 

8. Sukurti ir įgyvendinti efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, GM fakultete 

LSMU praktinio mokymo bandymo centre ir LSMU Gyvulininkystės instituto ūkyje. 

9. Aktyviai dalyvauti formuojant doktorantūros studijų finansavimo politiką. 

10. Organizuoti doktorantų mokymo kursus, kuriuose paskaitas skaitytų ir praktikos 

užsiėmimus vestų užsienio mokslininkai.  

11. Efektyviau naudoti užsienio universitetų potencialą, žinomus mokslininkus kviečiant 

dalyvauti doktorantūros studijose ir juos skiriant disertacinių darbų rengimo 

konsultantais. 

12. Parengti podoktorantūrinių studijų sistemą. 

13. Sukurti disertacinių darbų efektyvesnę viešinimo sistemą, kuri būtų prieinama ne tik 

mokslininkams bet ir ūkiniams subjektams. 



 

Fakulteto tarptautinės veiklos plėtra. 

Mokslo plėtra:  

1. Rengti aukščiausio lygio mokslininkus ir sudaryti sąlygas jų mokslinei kompetencijai 

augti.  

2. Didinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą ir integruotis į bendrą Europos mokslinių 

tyrimų erdvę.  

3. Remti doktorantų mobilumą įgyvendinant Erasmus programas su universiteto 

partneriais užsienio šalyse: Žemės ūkio mokslų universitetu (Viena), Ege universitetu 

(Turkija), Hohenheimo universitetu (Vokietija), Estijos gamtos mokslų universitetu 

(Estija), Aplinkos ir gamtos mokslų universitetu (Lenkija), Leipcigo universitetu 

(Vokietija), Helsinkio universitetu (Suomija), Brno Veterinarijos ir Farmacijos 

universitetu (Čekija), Ankaros universitetu (Turkija), Murcia Universitetu (Ispanija), 

Latvijos žemės ūkio universitetu (Latvija) ir kt. 

4. Vykdyti bendradarbiavimą su skirtingų sričių mokslininkais, atlikti kompleksiniams 

tyrimus, kurių rezultatai yra reikšmingi ne tik respublikiniu, bet ir tarptautiniu mastu. 

  



Gyvulininkystės technologijos fakulteto strateginės plėtros gairės 2017-2021 m.  

 

patvirtinta Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos posėdyje 2018 

m. sausio mėn. 25 d. Protokolas Nr. 1 (115) 

 

  

 1. Strateginė kryptis:  TARPTAUTINIU LYGIU KONKURENCINGI ABSOLVENTAI 

  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 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai GTF rezultatai 
Įgyvendinim

o terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.1. Garantuoti tolesnį 

gabių, talentingų ir 

motyvuotų abiturientų 

pritraukimą studijuoti 

1.1.1. Plėtoti 
bendradarbiavimą su 
mokyklomis  

1.1.1-1 Profesinės 
orientacijos susitikimų 
su Lietuvos mokyklų 
mokiniais skaičius 

Toliau intensyvinti 
fakulteto studijų 
programų viešinimą 
mokyklose, 
bendradarbiaujant su 
Karjeros centru 
pristatyti rengiamų 
specialistų profesijas 
ir jų karjeros 
galimybes.  

Dalyvauti visose 
studijų ir karjeros 
planavimo mugėse 
pristatant  atnaujintas 
studijų programas bei 
profesinės karjeros 
galimybes. 

BSGTI įsipareigoja 
dalyvauti 
šviečiamuosiuose 
renginiuose (pvz., 
Tyrėjų naktis) bei 
rengti moksleiviams 
mokslo populiarinimo 
paskaitas. 

2019 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

Pajamos už teikiamas 
paslaugas (PTP), 
Projektų ir kitos 
tikslinės paskirties 
lėšos 



 

1.1.2. Sukurti profesijų  ir 
jų teikiamų galimybių 
aprašus,  atnaujinti studijų 
programų pristatymus 
lietuvių ir užsienio 
kalbomis 

1.1.2-1 Sukurtų aprašų 
ir atnaujintų studijų 
programų pristatymų 
skaičiaus santykis  (%) 
su visomis studijų 
programomis 

Atnaujinti dalomąją 
medžiagą bei studijų 
programų pristatymus 
moksleiviams, 
akcentuojant 
įsidarbinimo bei 
karjeros galimybes 
lietuvių ir anglų 
kalbomis (100%) 

2018 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



1.2. Nuolat gerinant 

studijų kokybę, suteikti 

studentams aukščiausio 

lygio bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

  

1.2-1 Sėkmingai 
studijas baigusiųjų 
skaičiaus santykis (%) 
su įstojusiųjų skaičiumi 
pagal studijų pakopą 

Įdiegti nuotolines 
studijas bei įvairius 
inovatyvius vertinimo 
metodus. 

Tęsti SPK, dėstytojų, 
studentų, absolventų 
ir socialinių partnerių 
susitikimus didinant 
jaunųjų kolegų 
profesinį identitetą. 

Ne mažiau kaip 85% 
įstojusiųjų sėkmingai 
baigia studijas. 

 

kasmet GTF dekanas 

GTF dekanas, 
prodekanas, SPK 
vadovai, 
padalinių 
vadovai 

 

1.2.1. Suderinti visas 
studijų programas su 
tarptautiniais studijų 
krypčių aprašais ir 
rekomendacijomis, 
įskaitant WFME ir 
EAEVE 

1.2.1-1 Maksimaliam 
terminui akredituotos 
studijų programos 

Nuolat naujinti 
studijų programas, 
ruoštis studijų 
programų 
akreditacijai, 
sutrumpinti 
Gyvulininkystės 
technologijos 
bakalauro studijų 
programą iki trijų 
metų (nuolatinės 
studijos) iki penkių 
metų (ištęstinės 
studijos).  

Pakeisti Gyvūnų 
mokslo bakalauro bei 
magistrantūros GIV 
studijų programų 
pavadinimus bei 
pilnai atnaujinti jų 
turinį. GIV 
magistrantūros 
studijų programos 
turinį ir ją parengti 
dėstymui anglų kalba 

2020 m. GTF dekanas 
GTF SPK,  

Fakulteto 
padaliniai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



Ne mažiau kaip 80% 
maksimaliam 
terminui akredituotų 
studijų programų. 
Bendradarbiaujant  su 
užsienio 
universitetais siekti 
tarptautiškumo. 

1.2.1-2 Tarptautiniu 
lygiu pripažintos 
studijų programos, 
skaičius 

Siekti, kad GTF 
Gyvulininkystės 
technologijos ir GIV 
magistrantūros 
studijų programos 
būtų pripažintos 
tarptautiniu lygiu. 

2021 m. GTF dekanas 

GTF SPK,  

Fakulteto 
padaliniai 

 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.2.2. Aktyviai 
bendradarbiauti su SA, 
alumnais ir socialiniais 
partneriais tobulinant 
studijų programų turinį, 
(įskaitant teorinės ir 
praktinės dalies tinkamą 
subalansavimą bei 
pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis didinimą) 

1.2.2-1 Ne seniau kaip 
prieš 3 metus 
atnaujintų studijų 
programų skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
studijų programų 
skaičiumi 

Visų studijų 
programų nuolatinis 
atnaujinimas, 
atsižvelgiant į 
studentų lūkesčius, 
darbdavių bei 
socialinių partnerių 
rekomendacijas, 
darbo rinkos pokyčius 
bei karjeros 
galimybes. 

Kas 3 metai atnaujinti 
visas studijų 
programas (100%) 

 

 kasmet GTF dekanas 

GTF SPK,  

Fakulteto 
padaliniai 

 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.2.2-2 Pasirenkamųjų 
dalykų lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų ugdymo 
temomis skaičius 
studijų programose 

Tęsti 
bendradarbiavimą su 
kitais Universiteto 
padaliniais bei 
kitomis aukštosiomis 
mokyklomis ir 
organizacijomis 
siekiant 
interdiscipliniškumo 

kasmet GTF dekanas 

GTF SPK,  

Fakulteto 
padaliniai 

 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



bei interprofesinio 
bendravimo. 

GTF siūlomi 
pasirenkamieji 
dalykai  lyderystės, 
valdymo bei kitomis 
aktualiomis bendrųjų 
kompetencijų 
ugdymo temomis. 
 

1.2.5. Atnaujinti ir plėtoti 
studentų pasiekimų 
vertinimo sistemą 

1.2.5-1 Atnaujinta 
vertinimo sistema 

Diegti į savarankiškas 
studijas orientuotas 
vertinimo sistemas.  

Praktikos dienynų 
tobulinimas 
formuojant naujas 
praktines užduotis ir 
atsiskaitymus. 

 

2017 m. GTF dekanas 
GTF SPK,  

Fakulteto 
padaliniai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.2.7.Garantuoti 
šiuolaikiniam studijų 
procesui, mokymui ir 
mokymuisi reikalingą 
aplinką  

1.2.7-1 Šiuolaikiškai 
įrengtų studijų procesui 
skirtų patalpų ploto m2 
santykis (%) su visu  
studijų procesui skirtų 
patalpų plotu 

Nuolat naujinti 
mokymui ir 
mokymuisi reikalingą 
materialiąją bazę, 
ieškoti naujų 
praktikos bazių. 
 

2021 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.2.8. Remti studentų 
organizacijas, remti ir 
skatinti klubų, sporto ir 
kultūros būrelių kūrimąsi  

1.2.8-1 Studentų, 
dalyvaujančių 
užklasinėje veikloje 
skaičius 

Skatinti studentų 
dalyvavimą 
mokslinių būrelių 
veikloje. 

Kiekvienais metais 
GTF taryboje 
mokslinių būrelių 
pirmininkams bei 
moksliniams 
vadovams pristatyti 
nuveiktus darbus. 
Skatinti studentų 
mokslinių būrelių 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



iniciatyvas 
organizuoti įvairius 
mokslinius renginius.  

Skatinti studentus 
atliekamą papildomą 
ir gamybinę praktiką 
susieti su specialybe 
susijusia visuomenine 
veikla: studentų 
skaitomi pranešimai 
ir kt. 

 

1.2.9. Garantuoti savalaikį 
ir daugiakanalį 
studijuojančiųjų 
informavimą visais su 
studijomis, laisvalaikiu, 
visuomenine veikla 
susijusiais klausimais  

1.2.9-1 Studentų 
pasitenkinimas 

Rengti studijų 
programų studentų ir 
absolventų apklausas 
apie studijų kokybę, 
pasirengimą 
profesinei veiklai, 
įsidarbinimą ir atlikti 
šių duomenų analizę 
SPK, kartą metuose. 
 

kasmet GTF dekanas 
GT fakulteto 
SPK  

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.3. Garantuoti, kad 

edukacinė ir dalykinė 

dėstytojų kompetencija 

atitiktų 

studijuojančiųjų 

lūkesčius 

 
1.3-1 Studentų 
pasitenkinimas 

Organizuoti SPK , 
dėstytojų, fakulteto 
administracijos 
susitikimus su 
studentais, siekiant 
tinkamai reaguoti į 
išsakytas pastabas bei 
pasiūlymus, užtikrinti 
grįžtamąjį ryšį, 
viešinant atliktą 
analizę bei pateiktus 
problemų sprendimo 
būdus. 
Optimizuoti 
Gyvulininkystės 
technologijos 
fakulteto padalinių 
struktūrą kreipiant 

kasmet GTF dekanas 
GT fakulteto 
SPK   



dėmesį į tris 
pagrindines 
mokslines kryptis: 
Genetiką ir veisimą, 
Gyvūnų mitybą ir 
Gyvulininkystės 
produkciją. 

1.3-2 Dėstytojų 
pasitenkinimas 

Skatinti dėstytojus 
nuolat kelti edukacinę 
bei profesinę 
kompetencijas, 
dalintis gerąja 
patirtimi su kitais 
fakulteto dėstytojais 
organizuojant 
seminarus, 
pristatymus. 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai  

1.3.3. Sukurti ir įdiegti 
dėstytojų motyvacijos 
didinimo sistemą  

1.3.3-1 Dėstytojų 
pasitenkinimas 

Garantuoti 
dėstytojams palankią, 
ergonomišką darbo 
aplinką (baldai, 
kompiuterinė įranga, 
tinkamos kokybiškos 
darbui reikalingos 
priemonės) ir kt. 

 

Skatinti dėstytojus už 
aktyvų dalyvavimą 
studijų proceso 
tobulinime. 

 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



1.3.4. Pritraukti geriausius 
dėstytojus pasinaudojant 
visomis finansavimo 
galimybėmis  
 

1.3.4-1 Pritrauktų 
dėstytojų  skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
dėstytojų skaičiumi, 
panaudojant Protų 
susigrąžinimo 
programą 

Didinti atvykstančių 
užsienio dėstytojų 
skaičių fakultete 
pasinaudojant 
įvairiomis 
finansavimo 
galimybėmis. 

Kviesti užsienio, 
profesorius, 
dėstytojus bei 
profesijų atstovus 
rengiant tarptautinius, 
seminarus, 
konferencijas, 
paskaitas, kursus. 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.4. Plėtoti mokymosi visą 

gyvenimą sistemą 

 
1.4.2. Plėtoti lanksčiais ir 
mišrias studijų formas 

1.4.2-1 Naujų studijų 
formų įdiegimas 

GT fakultete 2018-
2019 m. m GT studijų 
programose, o 2019-
2020 m. m. GM ir 
GIV studijų 
programose bus 
įdiegta dalinė 
nuotolinė mokymo 
forma. 
 

nuolat GTF dekanas GTF SPK 
VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.4.3. Rengti tikslinių 
visuomenės grupių 
poreikius atitinkančias 
paskaitas, seminarus, 
konferencijas 

1.4.3-1 Dalyvavusiųjų  
tikslinių visuomenės 
grupių poreikius 
atitinkančiose 
paskaitose, 
seminaruose, 
konferencijose skaičius 

Gyvulininkystės 
srities specialistams 
rengti paskaitas, 
seminarus, 
konferencijas 
aktualiomis temomis, 
pritraukiant 
visuomenės grupes. 

  

nuolat GTF dekanas GTF SPK 
VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

1.4.4. Įdiegti 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų 
formalizavimo modelį 

1.4.4-1 Asmenų, 
kuriems  formalizuotos 
neformaliuoju būdu 
įgytos kompetencijos, 
skaičius, prieaugis 

Sukurti kvalifikacijos 
kėlimo programas 
skirtas 
gyvulininkystės 
srities specialistams 
atsižvelgiant į soc. 

2018 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



partnerių bei 
darbdavių pateiktas 
rekomendacijas bei 
poreikius darbo 
rinkai. 

 
Santrumpos ir paaiškinimai: 
DEKS – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius; 
EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education; 
ITC – Informacinių technologijų centras; 
MA – Medicinos akademija; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
SA – Studentų atstovybė; SKSUK – Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija; 
SPK – Studijų programų komitetai; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras; 
WFME - World Federation for Medical Education. 
 

  



 

 

2. Strateginė plėtros kryptis:  Moksliniais tyrimais grįstos sveikatos technologijos ir inovacijos 

Strateginis tikslas:   Vykdant aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus,  

  kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas į praktiką 
 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai GTF rezultatai 
Įgyvendinim

o terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

2.1. Gerinti mokslinių  

tyrimų vadybą  

ir išteklių  

panaudojimo efektyvumą 

2.1.2 Nustatyti 2017-2021 
m. strategines mokslo 
tyrimų kryptis  

2.1.2-1 Nustatytos 
strateginės mokslo 
tyrimų kryptys 

GTF padaliniai yra 
pasitvirtinę ir pateikę 
mokslines temas bei 
potemes, kuriose yra 
atliekami moksliniai 
tyrimai, atsižvelgiant 
į naujausias 
mokslines tendencijas 
bei aktualias, 
naujausias mokslinių  
tyrinėjimų kryptis: 
Genetinių veiksnių, 
atsakingų už smulkių 
gyvūnų paveldimas 
ligas, bei galvijų 
mėsos ir pieno 
produkciją, paieška ir 
kt. 

 

2018 m.  GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai  

2.2 Skatinti tarpinstitucinį, 

tarpsektorinį, tarptautinį 

bendradarbiavimą, plėtojant 

aukščiausio lygio sumanios 

specializacijos krypčių 

mokslinius tyrimus 

 

 

2.2-1 Mokslo straipsnių 
publikuotų CA WOS  
duomenų bazės 
leidiniuose, 
priskiriamuose Q1-Q2 
kvartilėms, skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
mokslo straipsnių, 
publikuotų CA WOS 

duomenų bazės 
leidiniuose, skaičiumi 

Skatinti bei 
motyvuoti GTF 
dėstytojus ir 
mokslininkus 
publikuoti straipsnius 
WOS duomenų bazės 
leidiniuose. 

 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

 



2.2.1. Vykdyti sumanios 
specializacijos krypčių 
nacionalinius mokslo 
projektus, tarp jų ir 
bendrus su kitomis mokslo 
ir studijų institucijomis   

2.2.1-1 Nacionaliniams 
mokslo projektams 
vykdyti pritrauktų lėšų 
santykis (%) su 
valstybės biudžeto 
lėšomis, skirtomis 
mokslui 

Skatinti GTF 
dėstytojų bei 
mokslininkų aktyvų 
dalyvavimą visuose 
finansuojamuose 
nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose 
projektuose, teikti 
paraiškas 
moksliniams 
projektams vykdyti 
žmogaus bei gyvūnų 
genetikos, regos 
neurofiziologijos 
srityse. 

 

2021 m. 
 

GTF padalinių 
vadovai  

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 
 

2.2.2. Mokslo fondo 
lėšomis finansuoti 
sumanios specializacijos 
krypčių taikomųjų 
mokslinių tyrimų projektus 
su kitomis šalies mokslo ir 
studijų institucijomis  

2.2.2-1 Patentų ir 
paraiškų patentavimui 
skaičius 

Bendradarbiauti su 
kitomis aukštojo 
mokslo institucijomis, 
kasmet teikti 
mokslinių tyrimų 
projektus, dirbti 
projektinėje veikloje  

 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

 

2.2.3. Skatinti mokslinės 
komunikacijos ir 
tinklaveikos kūrimąsi bei 
plėtrą 

2.2.3-1 Vykdomų 
tarptautinių mokslinių 
projektų pritrauktų lėšų 
santykis su  valstybės 
biudžeto lėšomis, 
skirtomis mokslui 

Teikti paraiškas 
tarptautiniams 
mokslo projektams 
vykdyti. Parengti  
tarptautinį projektą 
EUREKA tyrimų 
programoje 

 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

2.2.4. Skleisti aukščiausio 
lygio mokslinių tyrimų 
rezultatus 
 

      



 

 

2.2.4-2 Publikacijos, 
tenkančios vienam 
mokslininko etatui, CA 

WOS leidiniuose su IF 
> 20% nuo agreguoto 
rodiklio (aggregate 

impact factor) tai 
žurnalo kategorijai 

Skatinti visus 
Gyvulininkystės 
technologijos 
fakulteto dėstytojus 
intensyviau vykdyti 
mokslinę veiklą bei 
publikuoti mokslinių 
tyrimų rezultatus. 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

 

2.4. Telkti ir stiprinti 

žmogiškąjį MTEP potencialą 

ir užtikrinti jų aukštą 

sumaniosios specializacijos 

krypčių kvalifikaciją 

  

2.4-1 Mokslinių 
straipsnių, publikuotų 
CA WOS duomenų 
bazės leidiniuose, 
skaičius  

Skatinti mokslininkų 
bendradarbiavimą 
publikuojant 
straipsnius CA WOS 
duomenų bazės 
leidiniuose. 
 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

 

2.5. Skatinti mokslo žinių 

komercializavimą 

2.5.3. Garantuoti mokslo 
rezultatų ir kitų teikiamų 
paslaugų kokybę 

2.5.3-1 Akredituotos 
laboratorijos veikloms 
pagal standartus ir/arba 
gerąją laboratorinę 
praktiką, skaičius  

Parengti projektus 
mokslinių metodų 
akreditavimui. 

2021 m. 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

2.5.5. Inicijuoti ir vykdyti 
bendrus mokslo ir verslo 
projektus 

2.5.5-1 Vykdomi 
projektai ir sutartys su 
ūkio subjektais, 
skaičius 

Vykdyti GTF  
užsakomuosius 
mokslinius tyrimus 
bei projektus su ūkio 
subjektais. 
Pradėti teikti 
paslaugas ūkio 
subjektams – žemės 
ūkio gyvūnų 
paveldimų ligų ir ydų 
tyrimai, pieno 
baltymų genetinių 
variantų nustatymas. 

kasmet 
GTF padalinių 
vadovai 

GT fakulteto 
institutai ir 
akademiniai 
padaliniai 

 

 
* 2015 m. mokslo palyginamojo tyrimo bendras įvertinimas pagal konsoliduotus padalinius: Medicinos fakulteto klinikiniai padaliniai - 4; Medicinos fakulteto fundamentiniai padaliniai - 
3; Medicinos fakulteto socialiniai-humanitariniai padaliniai - 1, Odontologijos fakultetas - 1; Farmacijos fakultetas - 3; Slaugos fakultetas - 3; Visuomenės sveikatos fakultetas - 2; 



Veterinarijos fakultetas - 3; Gyvulininkystės technologijų fakultetas - 2; Endokrinologijos institutas - 2, Elgesio medicinos institutas - 2; Kardiologijos institutas - 4; Neuromokslų institutas 
- 4; Gvulininkystės institutas - 2. 
 
Santrumpos ir paaiškinimai: 
CA WOS - Clarivate Analytics Web of Science; 
DEKS – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius; 
ITC – Informacinių technologijų centras; 
MA – Medicinos akademija; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 
Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
SA – Studentų atstovybė; 
SKSUK – Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija; 
SPK – Studijų programų komitetai; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 
 

  



 

    

3. Strateginė plėtros kryptis:      Tarptautiškas universitetas 

   Strateginis tikslas:  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 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai GTF rezultatai 
Įgyvendinim

o terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

3.1. Ugdyti Universiteto 

bendruomenės 

tarptautiškumą 

3.1.1. Skatinti ir plėtoti 
daugiakalbystę akademinių 
ir administracinių 
padalinių veikloje 3.1.1-1 Svarbiausių 

universiteto veiklą 
reglamentuojančių 
dokumentų užsienio 
kalba prieinamumas 
bendruomenei, % 

Visus svarbiausius 
GT fakulteto veiklą 
reglamentuojančius 
dokumentus išversti į 
anglų kalbą. 
Siekti visų GTF 
dokumentų bei 
metodinių priemonių, 
studentų praktikos 
dienynų 
prieinamumo anglų 
kalba 

2018 m. GTF dekanas 

TRSC 

Administracijos 
ir finansų 
direktorius 

GTF padalinių 
vadovai 

Rinkodaros ir 
komunikacijos 
tarnyba 

ITC 

PTP, Projektų ir kitos 
tikslinės paskirties 
lėšos 

3.3. Plėtoti studijų ir mokslo 

tarptautiškumą 
 

 
3.3.1 Įvertinti studijų 
programų užsienio kalba 
paklausą bei didinti pasiūlą 

3.3.1-1 Laipsnio 
siekiančių užsienio 
studentų skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
I, II, III studijų pakopų 
ir vientisųjų studijų 
studentų skaičiumi 

GTF parengti 
antrosios pakopos 
Gyvulininkystės 
technologijos studijų 
programą anglų kalba  

 

2018 m. GTF dekanas GTF SPK 
 PTP, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

3.3.2. Pritraukti užsienio 
dėstytojus ir/ar 
mokslininkus dėstyti 
visose studijų programose 

3.3.2-1 Užsienio 
dėstytojų skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
akademinio personalo 
skaičiumi 

Taikyti naujus 
inovatyvius 
nuotolinio mokymo 
metodus siekiant 
pritraukti daugiau 
užsienio dėstytojų.  

Skatinti užsienio 
dėstytojų vizitus 
visose GTF  studijų 
programose kasmet. 

kasmet GTF dekanas GTF SPK 
VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



3.3.3. Skatinti studentų ir 
dėstytojų tarptautinį 
judumą 
 

 
 

3.3.3-1 Studentų, 
išvykstančių dalinėms 
studijoms į užsienį 
pagal mainų 
programas, skaičiaus 
santykis (%) su bendru 
studentų skaičiumi 

Skatinti  studentus 
vykti dalinėms 
studijoms į užsienį,  
dalintis grįžusių 
studentų gerąją 
patirtimi studentų 
tarpe. 

kasmet GTF dekanas 
GTF SPK, 
padalinių 
vadovai 

VBL, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

3.3.3-2 Atvykstančių 
dalinėms studijoms  ir 
praktikai studentų 
skaičiaus santykis (%) 
su bendru studentų 
skaičiumi 

Aktyviai skelbti 
informaciją apie 
fakultete vykdomas 
studijų programas, 
pasirenkamuosius 
dalykus, vykdomus 
tarptautinius kursus 
partnerių 
institucijoms bei 
plėtojant naujus 
tarptautinius ryšius 
studijų programose.  

 

kasmet GTF dekanas 
GTF SPK, 
padalinių 
vadovai 

VBL, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

3.3.3-3 Dėstytojų 
išvykstančių dėstyti 
pagal mainų programas 
skaičiaus santykis (%) 
su visu akademiniu 
personalu  

Siekti, maksimalaus 
GTF  studijų 
programų dėstytojų 
išvykimo skaičiaus 
dėstyti pagal mainų 
programas užsienio 
universitetuose. 

kasmet GTF dekanas 
GTF SPK, 
padalinių 
vadovai 

VBL, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

Santrumpos ir paaiškinimai: 
DEKS – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius; 
ITC – Informacinių technologijų centras; 
MA – Medicinos akademija; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 
Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
SA – Studentų atstovybė; 
SKSUK – Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 



    

4. Strateginė plėtros kryptis:  Sveikas žmogus ir sveikas gyvūnas 

Strateginis  tikslas:  Kryptingai panaudoti sutelktą Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai stiprinti bei priežiūrai  
 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai GTF rezultatai 
Įgyvendinim

o terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

4.4. Dalyvauti formuojant 

gyvūnų sveikatos ir gerovės 

politiką 

 
4.4-1 Pateiktų siūlymų 
formuojant gyvūnų 
sveikatos ir gerovės 
politiką, įskaitant 
gyvūnų auginimo 
technologijas, skaičius 

Teikti siūlymus, kaip 
gerinti gyvūnų 
auginimo 
technologijas, 
užtikrinant gyvūnų 
sveikatą ir gerovę. 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai  

4.4.1. Strateginės 
partnerystės su 
nacionalinėmis bei 
tarptautinėmis 
institucijomis, 
atsakingomis už gyvūnų 
sveikatingumą, gerovę bei 
gyvulininkystės pažangą, 
plėtra  

4.4.1-1 Bendrų 
renginių, aptarimų, 
diskusijų skaičius 

Dalyvauti įvairių 
komisijų ir darbo 
grupių veikloje. 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, 
Projektų ir kitos 
tikslinės paskirties 
lėšos 

 

4.4.1-2 Pateiktų 
siūlymų skaičius 
rengiant teisės aktus ir 
rekomendacijas 
gyvūnų gerovės ir 
sveikatingumo srityje 

Dalyvauti rengiant 
gyvūnų 
sveikatingumą,  
gerovę ir gyvūnų 
auginimo 
technologijas 
reglamentuojančius 
dokumentus  



4.5. Garantuoti gyvūnų ligų 

diagnostikos, gydymo 

paslaugų įvairovę ir kokybę 

bei profilaktiką 

 

4.5.3. Pažangių gyvūnų 
auginimo technologijų 
taikymas geresniam 
gyvūnų sveikatingumui 

4.5.3-1 Pateiktų ir 
įgyvendintų pasiūlymų 
skaičius dėl pažangių 
gyvūnų auginimo 
technologijų 
pritaikymo PMBC, 
BGC ir kituose 
Lietuvos 
gyvulininkystės 
ūkiuose  

Įdiegti inovatyvius 
pašarinių žaliavų 
analizės metodus. 
Diegti naujus 
genetinius tyrimus, 
siekiant diagnozuoti 
paveldimas ligas. 
Nustatyti genetinių 
faktorių įtaką gyvūnų 
produktyvumo 
savybėms. 
Gerinti PMBC, BGC 
ir Lietuvos 
Gyvulininkystės ūkių 
pašarų bazę, didinant 
produkcijos kiekį ir 
kokybę, bei diegiant 
pažangias gyvūnų 
auginimo 
technologijas. 
Tobulinti Lietuvos 
veislininkystės 
sistemą.  

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

 

Santrumpos ir paaiškinimai: 
BGC - Baisogalos gyvulininkystės centras; 
DEKS – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius; 
ITC – Informacinių technologijų centras; 
MA – Medicinos akademija; 
MA MF – MA Medicinos fakultetas; 
MA OF – MA Odontologijos fakultetas; 
MA SF – MA Slaugos fakultetas; 
MA VSF – MA Visuomenės sveikatos fakultetas; 
PMBC – Praktinio mokymo ir bandymų centras; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 
Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
SA – Studentų atstovybė; 
SKSUK – Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija; 
SPK – Studijų programų komitetai; 
VA – Veterinarijos akademija; 



VA VM – VA Veterinarijos fakultetas; 
VA GF – VA Gyvulininkystės fakultetas; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 
  



 

    

5. Strateginė plėtros kryptis:  Vieninga, kūrybinga ir socialiai atsakinga Universiteto bendruomenė  

Strateginis tikslas:  Ugdyti vidinę Universiteto kultūrą, vieningą, kūrybingą, ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę, kurios suformuoti  

  tikslai ir uždaviniai tampa Universiteto strateginiais tikslais, o kiekvieno padalinio tikslai integruojasi į strateginius Universiteto tikslus 

Uždaviniai Priemonės 
Vertinimo 

rodikliai 
GTF rezultatai 

Įgyvendinimo 

terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai Finansavimo šaltiniai 

5.2. Ugdyti kūrybingą, 

iniciatyvią Universiteto 

bendruomenę  
 

5.2.5. Siekti, kad 
Universiteto padalinių 
tikslai integruotųsi į  
strateginius Universiteto 
tikslus 

5.2.5-1 Padalinių planų 
atitikimas Universiteto 
strateginiams tikslams 

Siekti įgyvendinti 
užsibrėžtus GTF 
padalinių tikslus 
kurie integruotųsi į 
universiteto 
strateginių tikslų 
įgyvendinimą 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai  

5.3. Ugdyti socialiai 

atsakingą ir atvirą 

Universiteto bendruomenę  

5.3.2. Tapti atviru 
visuomenei Universitetu  

5.3.2-1 Ekskursijos, 
paskaitos, 
konferencijos, atvirų 
durų dienos visuomenei 

Organizuoti 
ekskursijas, 
paskaitas, 
konferencijas, atvirų 
durų dienas 
mokiniams, 
ūkininkams, 
gyvulininkystės 
specialistams. 
 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL PTP, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

 

Santrumpos ir paaiškinimai: 
MA – Medicinos akademija; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 



Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
SA – Studentų atstovybė; 
VA – Veterinarijos akademija; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 
  



 

    

6.             Būtinosios sąlygos:  Aukščiausios kompetencijos darbuotojai 
Tikslas:  Sudarant patrauklias darbo, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų didinimo, poilsio ir socialines sąlygas,   

telkti aukščiausios kompetencijos darbuotojus  strateginiams Universiteto tikslams įgyvendinti 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai GTF rezultatai 
Įgyvendinim

o terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

6.1. Didinti darbo ir 

bendrąsias darbuotojų 

kompetencijas 

6.1.2.  Organizuoti ir 
vykdyti diskusijas ir 
pokalbius su skirtingų 
struktūros lygių 
darbuotojais (įskaitant 
3600 grįžtamojo ryšio 
vertinimą) 

6.1.2-1 Darbuotojų, 
dalyvavusių 
diskusijose ir 
pokalbiuose su 
vadovais santykis (%) 
su visais darbuotojais   

Organizuoti visų GTF 
darbuotojų 
kasmetines diskusijas 
ir pokalbius su 
vadovais (100%) 

2021 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

- 

 
Santrumpos ir paaiškinimai: 
MA – Medicinos akademija; 
MA SF – MA Slaugos fakultetas; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 
Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt. 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 
  



 

    

10.   Būtinos sąlygos:  Efektyvi rinkodara ir komunikacija 
Tikslas:  Panaudojant šiuolaikines rinkodaros ir komunikacijos priemones didinti Universiteto žinomumą ir formuoti įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo rodikliai  GTF rezultatai 
Įgyvendinimo 

terminai 
Atsakingi 
asmenys 

Vykdytojai 
Finansavimo 

šaltiniai 
10.1. Didinti Universiteto 

žinomumą ir kurti 

aukščiausio lygio 

specializuoto  

universiteto įvaizdį Lietuvoje 

ir užsienyje 
 

       

10.1.1. Tobulinti  
internetinę Universiteto 
svetainę ir  garantuoti  
efektyvią komunikaciją 
joje 

10.1.1-1 Įdiegta ir 
veikianti, naujus 
lankytojus pritraukianti 
interneto svetainė 

Didinti interneto 
svetainės lankytojų 
skaičių populiarinant 
GTF studijų 
programas, +10% 
kasmet  

2019 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 

10.1.2. Gerinti tiesioginį 
bendradarbiavimą su 
žiniasklaida 

10.1.2-1 Tiesioginis 
bendradarbiavimas su 
žiniasklaida, 
informacijos apie 
universitetą, jo veiklą 
platinimas, 
dalyvavimas įvairiose 
projektuose 

Didinti GTF studijų 
programų žinomumą 
bendraujant su 
žiniasklaida: 
televizijos laidos apie 
žemės ūkį, radijas, 
spauda. 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

VBL, PTP, Projektų 
ir kitos tikslinės 
paskirties lėšos 



10.2. Atlikti darbdavių 

lūkesčius atitinkančių 

specialistų poreikio analizę ir 

ilgalaikę prognozę  

  

10.2-1 Sukurtų naujų ar 
patobulintų vykdomų 
studijų programų 
skaičius  

GTF tobulins studijų 
programas 
atsižvelgiant į 
specialistų poreikį ir 
darbdavių lūkesčius. 
Gyvulininkystės 
technologijos ir 
Gyvūnų mokslo 
nuolatinės bakalauro 
studijų programos bus 
sutrumpintos iki trijų 
metų, ištęstinės 
studijų formos iki 
penkių metų. 
GT ir GIV 
magistrantūros 
nuolatinės studijų 
programos pailgintos 
iki dviejų metų, 
ištęstinės studijų 
formos iki trijų metų 

2021 m. GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

- 

10.3. Populiarinti vykdomas 

studijų programas, 

mokslinius tyrimus ir 

sveikatos priežiūros 

paslaugas Lietuvoje ir 

užsienyje 

10.3.1. Tiesiogiai 
bendradarbiauti su 
Universiteto partneriais 
organizuojant renginius 
vietinėje ir užsienio 
rinkose 

10.3.1-1 
Organizuojamų 
renginių skaičius 
 

GTF populiarins 
studijų programas 
organizuojant 
renginius su fakulteto 
partneriais Lietuvos ir 
užsienio rinkose (po 
du renginius 
kiekvienais metais) 

kasmet GTF dekanas 
GTF padalinių 
vadovai 

 PTP, Projektų ir 
kitos tikslinės 
paskirties lėšos 
( Rėmėjų lėšos) 

 
Santrumpos ir paaiškinimai: 
ITC – Informacinių technologijų centras; 
MA – Medicinos akademija; 
PTP - Pajamos už teikiamas  paslaugas; 
Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos: ES lėšos, Lietuvos ir tarptautinių institucijų lėšos skirtos projektams, programoms vykdyti; 
Rėmėjų lėšos, paramos, labdaros lėšos ir kt.; 
SA – Studentų atstovybė; 
VA  - Veterinarijos akademija; 
VBL - Valstybės biudžeto lėšos: tiesioginiai valstybės biudžeto asignavimai; ŠMM, SAM, ŽŪM, LMT, MITA  ir kt. institucijų lėšos programoms, projektams vykdyti ir kt.; 
TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 
 


