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(asignavimų valdytojo kodas – 90.900.1584)

2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
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I SKYRIUS
MISIJA
Kauno technologijos universiteto misija - kurti tarpdisciplinines žinias ir inovatyvias
technologijas dinamiškoje tyrimų, studijų bei laisvalaikio aplinkoje; būti veržliu, prestižiniu universitetu
kuriant darnią visuomenę; kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant kartu su mokslo ir verslo lyderiais.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Šiame skyriuje nurodomi svarbiausi Kauno technologijos universiteto veiklos prioritetai 2020-2022
metams.
1. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą.
Šiam veiklos prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai:
 Plėtoti moksliniais tyrimais ir multidalykiniu požiūriu į problemų sprendimą grįstas bei į veiklą
nukreiptas studijas;
 Sukurti ir įdiegti talentų ugdymo sistemą;
 Kurti jungtines programas su stipriais užsienio universitetais, sudaryti palankias sąlygas
Universiteto studentų dalinėms studijoms kituose universitetuose ir praktikoms bei dėstytojų judrumui;
 Užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių
sluoksnių Lietuvos piliečiams, sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams;
 Plačiai ir nuolat teikti neformalaus švietimo paslaugas kvalifikaciją tobulinti ar persikvalifikuoti
siekiantiems įvairaus amžiaus ir patirties asmenims.
2. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas. Šiam veiklos
prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai:
 Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio
lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei
ekonomikai darančias žinias;
 Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei
kultūrinės raidos poreikius;
 Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų
pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros mokyklas, jungtines studijų
programas;
 Sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą;
 Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą.
3. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai. Šiam veiklos
prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai:
 Plėtoti Universiteto veiklą ir bendradarbiavimą su partneriais siekiant vertybinių, ekonominių,
aplinkosauginių, socialinių ir kultūrinių tikslų vienovės;
 Spręsti ir darniąja plėtra bei žiniomis grįsti aktualias miesto, regiono ir šalies ūkio, socialinės ir
kultūrinės plėtros problemas, šviesti ir konsultuoti visuomenę;
 Organizuoti visą gyvenimą trunkančias studijas, kuriomis propaguoti tam tikroms visuomenės
grupėms socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius tausojantį vartojimą ir
ekonominį vystymąsi.
4. Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą. Šiam veiklos prioritetui
įgyvendinti keliami šie tikslai:
 Įdiegti Universiteto veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemas, grįstas strateginio valdymo
principais;
 Užtikrinti darbuotojų kompetencijos atsinaujinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją, teikti
socialinę paramą;
 Sustiprinti Universiteto reputaciją, įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio rinkose;
 Teikti paramą studentų veikloms ir organizacijoms.
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5. Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas. Šiam
veiklos prioritetui įgyvendinti keliami šie tikslai:
 Optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę;
 Plėtoti Universiteto poreikius atitinkančias informacines ir komunikacines technologijas,
informacines sistemas, techninius duomenų centrus ir užtikrinti jų efektyvumą.
III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 grafikas. 2020-2022 metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos
01 strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, plėtoti mokslinę kompetenciją ir
tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti
01.01 programa. Aukščiausios kvalifikacijos
specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas
01.02 programa. Studentų rėmimas

1 lentelė. 2020-2022 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2020 metų asignavimai

Eil.
Nr.

1.

2.

Programos kodas
ir pavadinimas

01.01 programa.
Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų rengimas
ir mokslo plėtojimas
01.02 programa.
Studentų rėmimas

Iš viso

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso užmokesčiui

30
487

30
456

2
909
33
396

2
909
33
365

26 500

26 500

2021 metų asignavimai

turtui
įsigyti

31

31

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso užmokesčiui

30
456

30
456

2
909
33
365

2
909
33
365

2022 metų asignavimai

turtui
įsigyti

26 500

0
26 500

0

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso užmokesčiui

30
456

30
456

2
909
33
365

2
909
33
365

turtui
įsigyti

26 500

0
26 500

0

2 grafikas. 2020-2022 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
2020, 2021, 2022 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų
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1.1 programa. Aukščiausios kvalifikacijos
specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

1.2 programa. Studentų rėmimas
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01 STRATEGINIS TIKSLAS: RENGTI AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS,
PLĖTOTI MOKSLINĘ KOMPETENCIJĄ IR TENKINTI ŠALIES ŪKIO POREIKIUS
NAUJIEMS PRODUKTAMS IR TECHNOLOGIJOMS KURTI, INOVACIJOMS DIEGTI
Strateginis tikslas įgyvendina Universiteto statute nustatytą misiją ir valstybės užsakymą.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
3 grafikas. E-01-01. Studentų skaičius
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4 grafikas. E-01-02. Mokslo straipsnių užsienyje leidžiamuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose su
cituojamumo rodikliu skaičius vienam mokslininkui per metus
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5 grafikas. E-01-03. Mokslinės veiklos dalis universiteto biudžete (procentais)
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6 grafikas. E-01-04. Priimtų studentų skaičius (1,2,3 pakopos bendrai)
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7 grafikas. E-01-05. Bendras absolventų skaičius
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8 grafikas. E-01-06. Pumpurinių įmonių skaičius
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
Strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti 2 programas:
 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo programą;
 Studentų rėmimo programą.
01.01 programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

Bendra informacija apie 01.01 programą:
Programa prie strateginio tikslo pasiekimo prisideda skiriant lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant):
studijuojančiųjų kompetencijos ugdymui, studijų tarptautiškumo vystymui, studijų programų kokybės
gerinimui, mokslinių ir taikomųjų tyrimų plėtojimui, universiteto administravimo ir ūkinių funkcijų
užtikrinimui.
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Mokslo ir studijų įstatymas.
Vertinimas. Universiteto veiklos rezultatai vertinami nuolat: studijų programas vertina ir akredituoja
Studijų kokybės vertinimo centras, finansinę ir kitą veiklą nuolat tikrina Valstybės kontrolė.
Universitetas vykdo savo veiklos savianalizę, kasmet viešai prieigai teikia rektoriaus ataskaitą apie
Universiteto metinės veiklos rezultatus, savo veiklą ir jos rezultatus pristato Universiteto tinklalapyje.
Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos ataskaitas (šios
ataskaitos teikiamos Universiteto tarybai).
Trukmė. Programa yra tęstinė.
Vykdytojai ir koordinatorius. Programą vykdo visi Universiteto struktūriniai studijų ir mokslo
padaliniai: 9 fakultetai, 8 mokslo institutai. Vadovaudamiesi programos bendraisiais tikslais, uždaviniais
bei priemonėmis ir savarankiškai disponuodami jiems paskirtais žmonių ir materialiaisiais ištekliais, jie
rengia savo veiklos vienerių metų veiklos planus bei nustatyta tvarka atsiskaito už veiklos rezultatus.
Jiems talkina administracijos tarnybos ir skyriai, biblioteka.
Programos koordinatorius: Eugenijus Valatka, rektorius, tel. (8 37) 30 00 01.
Kita informacija. Nustatyta studijų kaina valstybės finansuojamų vietų studentų studijoms
apmokėti yra gana kukli. Jei ne Europos struktūrinių fondų parama, skiriamų lėšų infrastruktūrai tobulinti
ir palaikyti neužtektų. Tam tikru mastu Universitetas savo uždirbamomis lėšomis prisideda prie valstybės
finansuojamų studentų išlaikymo. Studijų kaina įvertina tik minimalius darbo užmokesčio ir kitų išlaidų
poreikius bei teisės aktų nustatytą minimalią dėstytojų kvalifikaciją bei sudėtį ir remiasi didesniu negu
vidutiniškai Europos šalyse studentų ir dėstytojų skaičiaus santykiu. Pagal išlaidas moksliniams
tyrimams Lietuva užima vieną iš žemiausių vietų tarp Vidurio ir Europos šalių ir labai atsilieka nuo
Europos Sąjungos vidurkio.
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2 lentelė. 2020–2022 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Numatomi 2021 metų
Numatomi 2022 metų
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kodas
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
Patvirtinti 2019 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

01.01.01

01.01.01.01

01.01.01.01.
01

'01.01.02

01.01.02.01

01.01.02.01.
01

'01.01.03

01.01.03.01

01.01.03.01.
01

01.01.04

01.01.04.01
01.01.04.01.
01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

Tikslas:
Rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus
Uždavinys:
Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių
veiklą
Priemonė:
Vykdyti studijų procesą
akademiniuose padaliniuose
Tikslas:
Plėtoti mokslinius tyrimus,
eksperimentinę plėtrą ir
inovacijas
Uždavinys:
Užtikrinti mokslo
infrastruktūros padalinių
veiklą
Priemonė:
Vykdyti mokslinę veiklą
akademiniuose padaliniuose
Tikslas:
Užtikrinti Universiteto
administracines ir ūkines
funkcijas
Uždavinys:
Tenkinti bendruosius
Universiteto poreikius
Priemonė:
Užtikrinti Universiteto
administravimo procesus ir
infrastruktūros
funkcionavimą
Tikslas:
Užtikrinti KTU Gimnazijos
funkcionavimą
Uždavinys:
Palaikyti KTU Gimnazijos
veiklas
Priemonė:
Užtikrinti KTU Gimnazijos
veiklą

3

4

5

6

2020 metų asignavimai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 900 10 900

8 000

0 15 500 15 500

15 000

0 15 500 15 500

15 000

0 15 500 15 500

15 000

0

10 900 10 900

8 000

0 15 500 15 500

15 000

0 15 500 15 500

15 000

0 15 500 15 500

15 000

0

10 900 10 900

8 000

15 500 15 500

15 000

15 500 15 500

15 000

15 500 15 500

15 000

4 800

4 800

3 500

0

2 960

2 960

2 500

0

2 960

2 960

2 500

0

2 960

2 960

2 500

0

4 800

4 800

3 500

0

2 960

2 960

2 500

0

2 960

2 960

2 500

0

2 960

2 960

2 500

0

4 800

4 800

3 500

2 960

2 960

2 500

2 960

2 960

2 500

2 960

2 960

2 500

7 523

7 523

4 700

0 11 269 11 238

9 000

31 11 238 11 238

9 000

0 11 238 11 238

9 000

0

7 523

7 523

4 700

0 11 269 11 238

9 000

31 11 238 11 238

9 000

0 11 238 11 238

9 000

0

7 523

7 523

4 700

11 269 11 238

9 000

31 11 238 11 238

9 000

11 238 11 238

9 000

620

620

0

0

758

758

0

0

758

758

0

0

758

758

0

0

620

620

0

0

758

758

0

0

758

758

0

0

758

758

0

0

620

620

0

758

758

0

758

758

0

758

758

0

20
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Numatomi 2021 metų
Numatomi 2022 metų
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kodas
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
Patvirtinti 2019 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

3

4

1. Iš viso Lietuvos
23 843 23 843
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
23 843 23 843
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
0
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos
0
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
0
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti
23 843 23 843
(1+2)

5

6

2020 metų asignavimai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

16 200

0 30 487 30 456

26 500

31 30 456 30 456

26 500

0 30 456 30 456

26 500

0

16 200

0 30 487 30 456

26 500

31 30 456 30 456

26 500

0 30 456 30 456

26 500

0

26 500

0

16 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 30 487 30 456

26 500

31 30 456 30 456

26 500

0 30 456 30 456

20
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

6 404

6 404

6 404

6404

905

1000

1050

1100

89

90

90

90

0,60
48

0,63
48

0,66
48

0,69
48

450

450

450

500

0,8

0,8

0,8

0,8

75

75

75

80

80

83

86

90

0,070

0,075

0,080

0,085

600

650

650

650

525

530

535

540

110

115

120

120

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04
P-01-01-01-01-05
P-01-01-01-01-06
P-01-01-01-01-07

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

P-01-01-02-01-01

01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus
Valstybės finansuojamų 1-osios, 2-osios ir 3-osios
pakopų studentų skaičius
Užsienio studentų skaičius
Absolventų įsidarbinamumas per 12 mėnesių po studijų
baigimo (procentais)
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti
studijų infrastruktūros padalinių veiklą.
Laiku studijas baigusių studentų dalis
Studijų programų, vykdomų užsienio kalbomis, skaičius
Išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikoms studentų
skaičius
Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų
santykinis skaičius
Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinė dalis
(procentais)
Užsienio akademinių darbuotojų skaičius
1-osios ir 2-osios studijų pakopų pakopinių studijų
studentų iš užsienio dalis bendrame studentų kiekyje
01.01. Programos 2 tikslas – Plėtoti mokslinius
tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas
Mokslo straipsnių tarptautiniuose leidiniuose skaičius
Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio
MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentą,
tarptautiniuose leidiniuose, skaičius
01.01. Programos 2 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti
mokslo infrastruktūros padalinių veiklą.
Nacionalinių mokslo projektų skaičius

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7

11

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

0,38

0,38

0,38

0,38

0,04

0,05

0,05

0,05

5

5

5

5

2

1

1

1

90

91

91,5

92

R-01-01-03-01

P-01-01-03-01-01

P-01-01-03-01-02

R-01-01-04-01

P-01-01-04-01-01

01.01. Programos 3 tikslas – Užtikrinti Universiteto
administracines ir ūkines funkcijas
Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis
visų Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų
atžvilgiu
01.01. Programos 3 tikslo 1 uždavinys - Tenkinti
bendruosius universiteto poreikius.
Studentų laisvalaikiui ir ugdymui skirtų lėšų dalis visų
Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų
atžvilgiu
Vienam valstybės finansuojamos vietos studentui
tenkanti valstybės biudžeto asignavimų dalis (tūkst.
EUR)
01.01. Programos 4 tikslas – Užtikrinti KTU
Gimnazijos funkcionavimą
KTU Gimnazijos nacionalinis reitingas
01.01. Programos 4 tikslo 1 uždavinys - Palaikyti
KTU Gimnazijos veiklas.
KTU gimnazijos abiturientų laikomų valstybinių
brandos egzaminų įvertinimų vidurkis

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7
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01.02 programa. Studentų rėmimas

Bendra informacija apie 01.02 programą:
Programa prie strateginio tikslo pasiekimo prisideda skiriant lėšas (įskaitant, bet neapsiribojant):
studentų ir doktorantų rėmimui per stipendijų mokėjimą. Numatomi pagrindiniai programos rezultatai
– užtikrintas studentų rėmimas, stipendijų studentams mokėjimas, laiku apgintų daktaro disertacijų
skaičiaus didinimas.
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Mokslo ir studijų įstatymas, KTU statutas, Universiteto
stipendijų skyrimo nuostatai.
Vertinimas. Kasmet atsiskaitoma teikiant Universiteto biudžeto įvykdymo ir metinę veiklos
ataskaitas.
Trukmė. Programa yra tęstinė.
Vykdytojai ir koordinatorius. Fakultetų administracija, Studentų atstovybė, Studentų reikalų
departamentas, Finansų direktoriui pavaldūs padaliniai, Mokslo ir inovacijų prorektoriui pavaldūs
padaliniai. Programos koordinatorius: Leonas Balaševičius, mokslo ir inovacijų prorektorius, tel. (8 37)
30 00 13.
Kita informacija. Šios programos finansavimas visiškai priklauso nuo valstybės vykdomos
politikos, t. y. Seimo ir Vyriausybės sprendimų, taip pat švietimo ir mokslo ministro įsakymu
nustatomos studijų kainos.
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4 lentelė. 2020–2022 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Numatomi 2021 metų
Numatomi 2022 metų
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kodas
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
Patvirtinti 2019 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

01.02.01

01.02.01.01
01.02.01.01.
01
01.02.02

01.02.02.01

01.02.02.01.
01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

Tikslas:
Remti 1-osios ir 2-osios
studijų pakopos studentų
studijas per stipendijų
sistemą
Uždavinys:
Užtikrinti studentų stipendijų
mokėjimą
Priemonė:
Mokėti studentams
skatinamąsias stipendijas
Tikslas:
Remti doktorantūros studijas
Uždavinys:
Užtikrinti doktorantų
stipendijų mokėjimą ir
sudaryti sąlygas rengti
daktaro disertacijas
Priemonė:
Mokėti stipendijas
doktorantams ir sudaryti
sąlygas rengti daktaro
disertacijas

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)

3

4

5

6

2020 metų asignavimai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

716

716

0

0

661

661

0

0

661

661

0

0

661

661

0

0

716

716

0

0

661

661

0

0

661

661

0

0

661

661

0

0

716

716

661

661

661

661

0

661

661

0

2 296

2 296

0

0

2 248

2 248

0

0

2 248

2 248

0

0

2 248

2 248

0

0

2 296

2 296

0

0

2 248

2 248

0

0

2 248

2 248

0

0

2 248

2 248

0

0

2 296

2 296

0

2 248

2 248

0

2 248

2 248

0

2 248

2 248

0

3 012

3 012

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

2 909

0

0

3 012

3 012

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 012

3 012

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

2 909

0

0

2 909

20

14
5 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

1

2
01.02. Programos 1 tikslas – Remti 1-osios ir 2-osios
studijų pakopos studentų studijas per stipendijų
sistemą
Studentų, gaunančių universiteto talento stipendijas
pagal konkursinį balą, studijų svertinis vidurkis
01.02 Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti
studentų stipendijų mokėjimą
Vienkartines stipendijas gaunančių studentų santykinis
skaičius
"Gifted" programos ir pirmakursio „Gifted“ programos
talento stipendijas gaunančių studentų santykinis
skaičius
01.02. Programos 2 tikslas – Remti doktorantūros
studijas
Laiku apgynusiųjų daktaro disertacijas skaičius
01.02. Programos 2 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti
doktorantų stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas
rengti daktaro disertacijas.
Doktorantų, gaunančių paramą studijoms (stipendijas),
santykinis skaičius

R-01-02-01-01

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

R-01-02-02-01

P-01-02-02-01-01

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

9,7

9,7

9,7

9,7

0,18

0,18

0,18

0,18

0,011

0,011

0,011

0,011

40

40

40

40

0,98

0,98

0,98

0,98

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7
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V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

1 270

0

2 200

1 415

0

1 415

0

26 500

2 439

1 415

0

26 500

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

2022 metai
Pareigybių
skaičius

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2 439

iš jų
valstybės
tarnautojai

26 500

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

16 200

Valdymo
išlaidos*

Kauno technologijos universitetas

Išlaidos darbo
užmokesčiui

1.

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

6 lentelė. Informacija apie institucijos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2019 metai
2020 metai
2021 metai
Pareigybių
Pareigybių
Pareigybių
skaičius
skaičius
skaičius
Eil.
Institucijos ar įstaigos
Nr.
pavadinimas

2 439

1 270
0
16 200
2 200
1 415
0
26 500
2 439
1 415
0
26 500
2 439
1 415
0
26 500
2 439
Iš viso
* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Šiame skyriuje nurodomi pagrindiniai universiteto planuojami veiksmai siekiant didinti veiklos
efektyvumą pagrindinėse bendrosios veiklos srityse (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

Bendrosios veiklos
sritis

1. Universiteto
infrastruktūros
gerinimas

2. Personalo
valdymo procesų
tobulinimas
3. Finansų valdymo
procesų tobulinimas

Planuojami atlikti
darbai
Pasirengimas
įgyvendinti studijų ir
mokslo infrastruktūros
gerinimo projektus;
Studentų miestelio
vizijos įgyvendinimo
plano tvirtinimas.
Naujos atlygio sistemos
sukūrimas ir
įgyvendinimas,
peržiūrint galiojančią
atestacijos ir konkursų
tvarką.
Valdymo kaštų
Universitete peržiūra.

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo terminas

Žymiai pagerinta
turimos infrastruktūros
kokybė, efektyvumas,
infrastruktūra sutelkta
vienoje vietoje.

2020 m.

Motyvacijos didinimas
siekiant išlaikyti
gabiausius specialistus,
skatinti darbuotojų
lojalumą.

2020 m.

Efektyvesnis
organizacijos finansų
valdymas.

2020 m.
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VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS
EFEKTO KRITERIJAI
Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

-

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

Studentų skaičius

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

E-01-01. Studentų skaičius

Ne

Kriterijus parodo Universiteto ar padalinio studentų skaičių ir jo
dinamiką vertinamaisiais metais, lyginant su skaičiumi ankstesniais
metais. Studentų būsenos šiame kriterijuje: studijuoja, akademinėse
Pasirinkimo pagrindimas atostogose, kitoje aukštojoje mokykloje studijuoja, stažuotė kitoje
aukštojoje mokykloje, laikinai sustabdęs studijas, atidėtas baigiamųjų
darbų gynimas, nėštumo ir gimdymo atostogos, atlieka praktiką
užsienyje, kartos semestrą, tyrimai užsienyje.
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant nuosekliųjų studijų visų pakopų,
vientisųjų ir profesinių studijų programų visų kursų studentų,
studijuojančių nuolatine ir ištęstine studijų formomis valstybės
finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose, visų pilietybių
studentų skaičių vertinamaisiais metais. Nuosekliųjų studijų programų
studentų skaičius fiksuojamas: I, II pakopos, vientisųjų studijų ir
Skaičiavimo metodas
profesinių studijų - spalio 1 d., III pakopos - gruodžio 31 d. Į rodiklį
įtraukiami visi studento statusą turintys asmenys, įskaitant ir
vertinamuoju periodu esančius neaktyvius studentus (sustabdžiusius
studijas ar esančius akademinėse atostogose), jei jų yra.
Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiami klausytojai ir dalinių studijų
studentai, III pakopos studijų atveju ir eksternai.
Studentų registras ir Universiteto AIS studentų duomenų posistemė.
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

18

Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

E-01-02. Mokslo straipsnių užsienyje leidžiamuose tarptautiniuose
mokslo žurnaluose su cituojamumo rodikliu skaičius vienam
mokslininkui per metus

Mokslo straipsnių užsienyje leidžiamuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose su cituojamumo rodikliu skaičius vienam mokslininkui per
metus
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
Ar tai naujas vertinimo
metodas.
kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo tarptautinį mokslininkų lygį
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant mokslo straipsnių duomenų bazės
„Clarivate Analytics Web of Science“ (CAWoS) užsienyje
leidžiamuose mokslo žurnaluose su cituojamumo rodikliu skaičių ir
humanitarinių bei socialinių mokslų sričių mokslo straipsnių duomenų
bazės „Scopus“ (neturinčių cituojamumo rodiklio CAWoS) užsienyje
leidžiamuose mokslo žurnaluose su cituojamumo rodikliu skaičių ir
Skaičiavimo metodas
sumą padalijant iš mokslininkų etatų skaičiaus.
Mokslininkų etatų skaičius yra apskaičiuojamas kaip dėstytojų, turinčių
mokslo laipsnį, etatų skaičiaus, padauginto iš 0,33, mokslo darbuotojų,
turinčių mokslo laipsnį, etatų skaičiaus ir mokslininkų stažuotojų etatų
skaičiaus suma gruodžio 31 d. duomenimis.
Publikacijų duomenų bazė (eLABa), ŽID
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

1. Apibrėžimas
2.

-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

4.

5.
6.
7.
8.

9.

E-01-03. Mokslinės veiklos dalis universiteto biudžete (procentais)

Mokslinės veiklos dalis universiteto biudžete (procentais)
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
metodas.
Kriterijus parodo Universiteto mokslinės veiklos apimtį, gebėjimą
Pasirinkimo pagrindimas pritraukti konkursinį finansavimą, bendradarbiauti su verslu ir viešuoju
sektoriumi.
Valstybės biudžeto asignavimų dalies, skirtos mokslinei veiklai ir
doktorantūrai, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
darbų pajamų, MTEP paslaugų pajamų, MTEP projektinės veiklos
Skaičiavimo metodas
finansavimo ir kitos su mokslu susijusios veiklos finansavimo sumos
santykis su visomis Universiteto pajamomis.
Universiteto veiklos ataskaita
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3.

-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

-

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

Priimtų 1-osios, 2-osios ir 3-osios pakopų studentų skaičius

5.
6.
7.
8.

9.

E-01-04. Priimtų studentų skaičius (1,2,3 pakopos bendrai)

Ne

Kriterijus parodo Universiteto patrauklumą ir konkurencingumą
vykdyti visų pakopų studijas daugelyje studijų krypčių.
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant nuosekliųjų studijų sutartis su
universitetu pasirašiusių, priimtųjų į nuosekliųjų studijų visų pakopų,
vientisųjų ir profesinių studijų programų, nuolatinėms ir ištęstinėms
studijoms valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose
studijų vietose, visų pilietybių studentų skaičių vertinamaisiais metais.
Skaičiavimo metodas
Nuosekliųjų studijų programų studentų skaičius fiksuojamas: I, II
pakopos, vientisųjų studijų ir profesinių studijų - spalio 1 d., III
pakopos - gruodžio 31 d.
Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiami klausytojai ir dalinių studijų
studentai, III pakopos studijų atveju ir eksternai.
Studentų registras ir Universiteto AIS studentų duomenų posistemė
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

5.
6.
7.
8.

9.

E-01-05. Bendras absolventų skaičius
Bendras 1-osios, 2-osios ir 3-osios pakopų bei profesinių studijų
absolventų skaičius
Ne

Kriterijus parodo Universiteto absolventų, kaip parengtų aukščiausios
kvalifikacijos specialistų, skaičių ir jo dinamiką vertinamaisiais metais.
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant nuosekliųjų studijų visų pakopų,
vientisųjų ir profesinių studijų programų, nuolatinių ir ištęstinių studijų
valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų, visų
pilietybių absolventų skaičių (III pakopos studijose – mokslo daktaro
laipsnį įgijusių). Absolventų skaičius skaičiuojamas nuo sausio 1 d. iki
Skaičiavimo metodas
gruodžio 31 d.
Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiami klausytojai ir dalinių studijų
studentai, III pakopos atveju – į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiami
kitų institucijų doktorantai, kurie Universitete įgiję mokslo daktaro
laipsnį.
Studentų registras ir Universiteto AIS studentų duomenų posistemė
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

-

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

Pumpurinių įmonių skaičius

4. Skaičiavimo metodas

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

E-01-06. Pumpurinių įmonių skaičius

Ne
Kriterijus rodo technologijų perdavimo efektyvumą.
Skaičiuojamos kalendoriniais metais įsteigtos technologinės įmonės.
A. Įmonių, kuriuos buvo įkurtos KTU Startup Space skaičius
vertinamaisiais metais (duomenys gruodžio 31 d.).
Iš jų:
- A1 Universiteto studentams priklausančios intelektinės nuosavybės
pagrindu įsteigtų įmonių skaičius vertinamaisiais metais (duomenys
gruodžio 31 d.);
- A2 kitos.
B. Įmonių, kurių steigėjas yra Universitetas, įsteigtų vertinamaisiais
metais skaičius (duomenys gruodžio 31 d.).
C. Įmonių, kurių steigėju Universitetas nėra, tačiau sutartimi
Universitetas yra perleidęs intelektinės nuosavybės teises įmonei,
įsteigtų vertinamaisiais metais skaičius (duomenys gruodžio 31 d.).
Įmonių suvestinė
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Mindaugas Bulota, Nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovas,
mindaugas.bulota@ktu.lt
-

23

REZULTATO KRITERIJAI
Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus
-

Vertinimo kriterijus

R-01-01-01-01. Valstybės finansuojamų 1-osios, 2-osios ir 3-osios
pakopų studentų skaičius

1. Apibrėžimas

Valstybės finansuojamų 1-osios, 2-osios ir 3-osios pakopų ir profesinių
studijų studentų skaičius

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

Kriterijus parodo Universiteto patrauklumą ir konkurencingumą
vykdyti visų pakopų studijas daugelyje studijų krypčių.
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant 1-osios, 2-osios, 3-osios pakopų,
vientisųjų studijų, valstybės finansuojamų vietų studentų,
Skaičiavimo metodas
studijuojančių nuolatine, ištęstine forma bei profesinių studijų studentų
skaičių vertinamaisiais metais.
Statistinės ataskaitos forma Nr. ŠV-01
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ne
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus

R-01-01-01-02. Užsienio studentų skaičius
Visų studijų pakopų pakopinių ir dalinių studijų užsienio studentų
skaičius
Ne
Kriterijus yra vienas iš elementų nustatyti studijų programų
tarptautiškumą ir parodo Universiteto ar padalinio užsienio studentų
skaičių.
Visų studijų pakopų užsienio studentų skaičius apskaičiuojamas sudėjus
mainų ir laipsnį suteikiančių programų užsienio studentų skaičius.
Mainų studentai: pagal įvairias mainų programas (Erasmus+,
tarpuniversitetines, tarpvalstybines ir pan.) dalį studijų programos bet
kurioje studijų pakopoje Universitete studijavusių užsienio šalių
piliečių skaičius. Mainų studentų pagrindinės studijos vyksta kitame nei
KTU universitete. Mainų studentų skaičius gaunamas sudėjus visus per
kalendorinius metus mainų/dalinėms studijoms atvykusius studentus.
Laipsnį suteikiančias studijų programas studijuojančių užsienio šalių
piliečių studentų skaičius fiksuojamas kiekvienų metų spalio 1 d.
Dalinių studijų studentų skaičius suskaičiuojamas įvertinus visus
dalinių studijų studentus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Mainų studentai: KTU AIS; laipsnį suteikiančių programų studentai:
KTU AIS, ataskaita Studentų registrui.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Giedrė Šadeikaitė, Tarptautinių ryšių departamento direktorė,
giedre.sadeikaite@ktu.lt, (8- 653) 54 603
Laipsnį suteikiančių studijų studentų duomenys apskaitomi Studentų
registre
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus

Vertinimo kriterijus

R-01-01-01-03. Absolventų įsidarbinamumas per 12 mėnesių po
studijų baigimo (procentais)

1. Apibrėžimas

Absolventų įsidarbinamumas per 12 mėnesių po studijų baigimo
(procentais)

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

Kriterijus parodo, kokia dalis absolventų sėkmingai įsidarbina rinkoje
po studijų baigimo. Kriterijaus rezultatai leidžia įvertinti studijų
kokybę.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro viešai skelbiami
Skaičiavimo metodas
duomenys apie įsidarbinusių absolventų dalį.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro viešai skelbiami
Duomenų šaltinis
duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Taip
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

4.
5.
6.
7.
8.

9.

R-01-01-02-01. Mokslo straipsnių tarptautiniuose leidiniuose
skaičius

Mokslo straipsnių tarptautiniuose leidiniuose skaičius
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
metodas.
Kriterijus parodo Universiteto mokslinių tyrimų lygį, taip pat
Pasirinkimo pagrindimas Universiteto galimybes konkuruoti šalies ir tarptautinėse mokslo
programose.
Mokslo straipsnių duomenų bazės „Clarivate Analytics Web of
Science“ mokslo žurnaluose su cituojamumo rodikliu ir humanitarinių
Skaičiavimo metodas
bei socialinių mokslų sričių mokslo straipsnių kituose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose skaičius.
Publikacijų duomenų bazė (eLABa)
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3.

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 2 tikslas – Plėtoti mokslinius tyrimus, eksperimentinę
plėtrą ir inovacijas
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 2 tikslas – Plėtoti mokslinius tyrimus, eksperimentinę
plėtrą ir inovacijas

Vertinimo kriterijus

R-01-01-02-02. Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio
MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentą, tarptautiniuose
leidiniuose, skaičius

1. Apibrėžimas

Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio MTEP ir meno
veiklos vertinimo reglamentą, tarptautiniuose leidiniuose skaičius

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas
5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Taip
Kriterijus parodo ŠMSM kasmetinio MTEP ir meno veiklos vertinimo
reglamentą atitinkančių mokslo straipsnių skaičių, kuris turi įtakos
magistrantūros ir doktorantūros vietų skaičiui ir skiriamiems valstybės
asignavimams.
Mokslo publikacijų, atitinkančių ŠMSM kasmetinio MTEP ir meno
veiklos vertinimo reglamentą, skaičius.
Publikacijų duomenų bazė (eLABa)
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė,
adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081
-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 3 tikslas – Užtikrinti Universiteto administracines ir
ūkines funkcijas

Vertinimo kriterijus

R-01-01-03-01. Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė
dalis visų Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų
atžvilgiu

1. Apibrėžimas

Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis visų Universitetui
skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

8.

9.

Didžioji Universiteto gaunamų lėšų dalis turi tekti tiesiogiai
moksliniams tyrimams ir studijų procesui užtikrinti, todėl išlaidos
administravimui ir ūkio reikmėms turi būti santykinai nedidelės, lėšos
naudojamos itin racionaliai.
Programos tikslui „Užtikrinti Universiteto administracines ir ūkines
funkcijas“ (kodas 010103) skirtų lėšų santykis su Universitetui skirtais
valstybės biudžeto asignavimais.

Universitetui skiriami valstybės biudžeto asignavimai apskaičiuojami iš
galiojančio Lietuvos Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2
priedo (Kauno technologijos universiteto vertinamųjų metų Valstybės
biudžeto asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus turtui
įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems pirmo kurso studentams
(jeigu šie asignavimai žinomi).
Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Gintarė Židonė, Finansų departamento direktorė, gintare.zidone@ktu.lt
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.

Ne
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 4 tikslas – Užtikrinti KTU Gimnazijos
funkcionavimą

R-01-01-04-01. KTU Gimnazijos nacionalinis reitingas
KTU Gimnazijos nacionalinis reitingas
Ne

Reitingas sudaromas pagal abiturientų įstojimą pirmuoju noru į
Lietuvos universitetų konkrečias studijų programas ir atspindi
Pasirinkimo pagrindimas
konkretaus moksleivio per mokymosi laikotarpį įgytų žinių ir gebėjimų
lygį bei jį parengusios konkrečios mokymo įstaigos darbo kokybę.
Vieta einamaisiais metais sudarytame visų Lietuvos gimnazijų ir
Skaičiavimo metodas
vidurinių mokyklų reitinge.
Savaitraščio “Veidas” sudaromas visų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių
Duomenų šaltinis
mokyklų reitingas.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

01.02. Programa. Studentų rėmimas

Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas

01.02. Programos 1 tikslas – Remti 1-osios ir 2-osios studijų pakopos
studentų studijas per stipendijų sistemą

Vertinimo kriterijus

1. Apibrėžimas
2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

6.
7.
8.

9.

Studentų, gaunančių universiteto talento stipendijas pagal konkursinį
balą, studijų svertinis vidurkis
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
metodas.
Stipendijas už studijų rezultatus turi gauti tik geriausius įvertinimus
gaunantys studentai, be to, kriterijus leidžia stebėti, kaip siekis gauti
stipendiją skatina siekti geresnių studijų pasiekimų.
Valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų 1-osios
ir 2-osios pakopos pakopinių studentų, gaunančių stipendijas pagal
konkursinį balą, paskutiniosios egzaminų sesijos studijų svertiniai
vidurkiai sumuojami ir dalinami iš jų skaičiaus.

Studentų, gaunančių stipendijas skaičius ir egzaminų sesijos svertiniai
vidurkiai įvertinami du kartus per metus:
- kovo mėnesį (įvertinant paskutinio rudens semestro studijų
rezultatus);
- spalio mėnesį (įvertinant paskutinio pavasario semestro studijų
rezultatus).
Akademinės informacijos sistemos studentų duomenų posistemės
Duomenų šaltinis
duomenų bazė.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Skučienė, Studentų reikalų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.skuciene@ktu.lt, (8-638) 32 977
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

4. Skaičiavimo metodas

5.

R-01-02-01-01. Studentų, gaunančių universiteto talento stipendijas
pagal konkursinį balą, studijų svertinis vidurkis
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

01.02. Programa. Studentų rėmimas

1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

Laiku apgynusiųjų daktaro disertacijas skaičius

01.02. Programos 2 tikslas – Remti doktorantūros studijas

R-01-02-02-01. Laiku apgynusiųjų daktaro disertacijas skaičius

Ne

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus padeda nustatyti, kiek doktorantų geba laiku parengti daktaro
disertacijas ir per 12 mėnesių nuo doktorantūros baigimo jas apginti.

4. Skaičiavimo metodas

n-5 priėmimo doktorantų laidos iki n-tųjų (vertinamųjų) metų pabaigos
apgynusių daktaro disertacijas skaičiaus.

5. Duomenų šaltinis

Doktorantūros mokyklos duomenys iš Akademinės informacinės
sistemos (AIS) ir Daktaro diplomų išdavimo registracijos žurnalo

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Reda Žilėnaitė, Doktorantūros mokyklos vadovė, reda.zilenaite@ktu.lt,
+370 614 16 110
-
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PRODUKTO KRITERIJAI
Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

5.
6.
7.
8.

9.

01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

P-01-01-01-01-01. Laiku studijas baigusių studentų dalis
Laiku studijas baigusių studentų dalis
Taip

Kriterijus parodo kokia dalis studentų studijas baigia nustatytu laiku ir
ar paramos studentams sistema bei taikomi studijų metodai yra
efektyvūs.
Priimtų studijuoti studentų ir absolventų santykis apskaičiuojamas,
dalinant vertinamųjų metų valstybės finansuojamų ir valstybės
nefinansuojamų 1-osios ir 2-osios pakopos visų studijų formų
Skaičiavimo metodas
absolventų bendrą skaičių iš bendro studentų, priimtų studijuoti prieš
tam tikrą laikotarpį (kuris yra lygus studijų trukmei sąlygojamai studijų
formos) skaičiaus. Priėmimo skaičiai fiksuojami spalio 1 dienai.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, statistinės ataskaitos forma Nr.
Duomenų šaltinis
ŠV-01
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

5.
6.
7.
8.

9.

Studijų programų, vykdomų užsienio kalbomis, skaičius
Ne

Kriterijus parodo prielaidas pritraukti užsienio studentus ir dėstytojus
bei plėtoti tarptautiškumą.
Užsienio kalbomis vykdomų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų
studijų programų skaičius. Į rodiklio skaičiavimą įtraukiamos
Skaičiavimo metodas
programos, vykdomos tik anglų kalba ir lietuvių/anglų kalba (anglų
kalba programa vykdoma surinkus užsienio studentų grupę).
Valstybinis studijų ir mokymo programų registras. Universiteto Studijų
Duomenų šaltinis
ir modulių programų AIS.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

P-01-01-01-01-02. Studijų programų, vykdomų užsienio kalbomis,
skaičius
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

5.
6.
7.
8.

9.

Išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikoms studentų skaičius
Ne

Kriterijus padeda nustatyti, kiek studentų išvyksta studijuoti į užsienio
universitetus ir atlikti praktiką užsienio valstybėse.
Išvykusiųjų pagal įvairias mainų programas (Erasmus+,
tarpuniversitetines, tarpvalstybines ir pan.) studentų studijoms ir
Skaičiavimo metodas
praktikai skaičius vienetais vieniems kalendoriniams metams (nuo
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).
KTU AIS
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Giedrė Šadeikaitė, Tarptautinių ryšių departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
giedre.sadeikaite@ktu.lt, (8- 653) 54 603
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

P-01-01-01-01-03. Išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikoms
studentų skaičius
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

P-01-01-01-01-04. Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų
programų santykinis skaičius

1. Apibrėžimas

Maksimaliam laikotarpiui akredituotų studijų programų santykinis
skaičius

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas
4. Skaičiavimo metodas
5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Universitetas turi vykdyti tik akredituotas studijų programas. Tačiau
siektina, kad studijų programos būtų akredituotos be sąlygų,
maksimaliam akreditacijos laikotarpiui.
Bendro 1-os, 2-os pakopos ir vientisųjų maksimaliam akreditacijos
laikotarpiui akredituotų programų skaičiaus ir bendro 1-os, 2-os
pakopos ir vientisųjų programų skaičiaus santykis.
Valstybinis studijų ir mokymo programų registras. Studijų kokybės
vertinimo centro direktoriaus įsakymai.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

P-01-01-01-01-05. Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinė dalis
(procentais)
Mokslo laipsnį turinčių dėstytojų santykinė dalis (procentais)
Ne
Dėstytojų kvalifikacija turi būti aukšta, siektina, kad didžioji dalis
dėstytojų būtų mokslininkai.
Mokslo laipsnius turinčių dėstytojų skaičiaus ir bendro dėstytojų
skaičiaus santykis.
Į rodiklio skaičiavimą įtraukiamos šios dėstytojų pareigybės:
profesorius, docentas, lektorius, asistentas, profesorius praktikas,
docentas praktikas, dėstytojas valandininkas (KTU darbuotojai, priskirti
10 personalo grupei ir 1013 personalo pogrupiui).
Į rodiklio skaičiavimą nėra įtraukiami projektų dėstytojai (KTU
darbuotojai, priskirti 1016 personalo pogrupiui).
Mokslo laipsnį turintys dėstytojai - tai dėstytojai, vertinimo dieną
turintys mokslo daktaro ir/arba habilituoto mokslo daktaro laipsnį.
Į rodiklio skaičiavimą įtraukiami tik aktyvūs darbuotojai (KTU
paskyrimo būsena - Aktyvus paskyrimas).

Žmogiškųjų išteklių departamentas
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai (vertinimo kriterijaus reikšmei imami gruodžio 31
7. Skaičiavimo reguliarumas
d. duomenys)
Už vertinimo kriterijų
Kristina Kolesnikienė, Vyr. žmogiškųjų išteklių administravimo
8. atsakingas kontaktinis
specialistė, kristina.kolesnikiene@ktu.lt, (8-37) 300084
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą
5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

P-01-01-01-01-06. Užsienio akademinių darbuotojų skaičius
Užsienio akademinių darbuotojų skaičius
Ne
Kriterijus parodo universiteto (padalinio) atvykusių užsieniečių skaičių.

4. Skaičiavimo metodas

Rodiklis apskaičiuojamas sudedant akademinių darbuotojų, dirbusių
universitete per ataskaitinius metus pagal darbo sutartį/papildomą
susitarimą pilnu arba ne pilnu etatu, ir kurie yra užsienio piliečiai
(neturi LR pilietybės), skaičių (angl. headcount).
Akademiniai darbuotojai, tai - akademinis personalas:
- mokslo personalas, darbuotojai, kurių pareigybės yra: jaunesnysis
mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas, mokslo darbuotojas,
projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas, projekto mokslo darbuotojas,
projekto vyresnysis mokslo darbuotojas, projekto vyriausiasis mokslo
darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, vyriausiasis mokslo
darbuotojas (KTU darbuotojai, priskirti 06 personalo grupei bei visiems
grupės pogrupiams);
- pedagoginis personalas, darbuotojai, kurių pareigybės yra:
profesorius, projekto profesorius, docentas, projekto docentas,
lektorius, projekto lektorius, asistentas, profesorius praktikas, docentas
praktikas, dėstytojas valandininkas (KTU darbuotojai, priskirti 10
personalo grupei bei visiems grupės pogrupiams).
Skaičiuojant rodiklį į darbuotojo darbo sutarties trukmę
neatsižvelgiama.
Į rodiklio skaičiavimą įtraukiami tik aktyvūs darbuotojai (KTU
paskyrimo būsena - Aktyvus paskyrimas).

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas

Universiteto LIEMSIS duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas

7. Skaičiavimo reguliarumas

Kalendoriniai metai (vertinimo kriterijaus reikšmei imami nuo sausio
1d. iki gruodžio 31 d. sukaupti duomenys)

Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Kristina Kolesnikienė, Vyr. žmogiškųjų išteklių administravimo
specialistė, kristina.kolesnikiene@ktu.lt, (8-37) 300084
-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 1 tikslas – Rengti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
01.01. Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studijų
infrastruktūros padalinių veiklą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

P-01-01-01-01-07. 1-osios ir 2-osios studijų pakopų pakopinių
studijų studentų iš užsienio dalis bendrame studentų kiekyje

1. Apibrėžimas

1 - osios ir 2 - osios studijų pakopų pakopinių studijų studentų iš
užsienio dalis bendrame studentų kiekyje

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

Kriterijus parodo, kokia yra studentų iš užsienio dalis bendrame
studentų kiekyje. Kriterijaus rezultatai leidžia įvertinti studijų kokybę.
Rodiklis apskaičiuojamas sudedant I ir II pakopos, vientisųjų studijų
programų visų kursų studentų, studijuojančių nuolatine ir ištęstine
studijų forma valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose,
užsienio (ne Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių) studentų,
neįtraukiant dalinių studijų visų kursų studentų užsienio piliečių,
skaičių vertinamaisiais metais ir jį padalijant iš I ir II pakopos,
Skaičiavimo metodas
vientisųjų studijų programų visų kursų studentų, studijuojančių
nuolatine ir ištęstine studijų forma valstybės finansuojamose ir
nefinansuojamose vietose, bet kokios pilietybės studentų, neįtraukiant
dalinių studijų visų kursų studentų užsienio piliečių, skaičiaus
vertinamaisiais metais.
Studentų skaičius fiksuojamas: I ir II pakopos - spalio 1 d.
Duomenys iš Akademinės informacijos sistemos (AIS)
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

3. Pasirinkimo pagrindimas

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Taip
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys
Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 2 tikslas – Plėtoti mokslinius tyrimus, eksperimentinę
plėtrą ir inovacijas.
01.01. Programos 2 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti mokslo
infrastruktūros padalinių veiklą.

P-01-01-02-01-01. Nacionalinių mokslo projektų skaičius
Nacionalinių mokslo projektų skaičius
Ne

Kriterijus parodo vykdomų nacionalinių mokslo programų projektų
skaičių, mokslinės veiklos atitikimą šalies sumanios specializacijos
Pasirinkimo pagrindimas
prioritetams, gebėjimą konkuruoti šalies mokslo programų
konkursuose.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, administruojamų nacionalinių
institucijų ir finansuojamų Lietuvos Respublikos biudžeto ar kitomis
nacionalinėmis lėšomis (įskaitant ir Europos Sąjungos struktūrinių
Skaičiavimo metodas
fondų lėšas), kai paraiškos dėl projekto finansavimo teikiamos tik
Lietuvos administruojančioms institucijoms, skaičius.
Mokslo projektų registras
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Adriana Kviklienė, Mokslo departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
adriana.kvikliene@ktu.lt, (8-37) 300081
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 3 tikslas – Užtikrinti Universiteto administracines ir
ūkines funkcijas.
01.01. Programos 3 tikslo 1 uždavinys - Tenkinti bendruosius
universiteto poreikius.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

P-01-01-03-01-01. Studentų laisvalaikiui ir ugdymui skirtų lėšų
dalis visų Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų
atžvilgiu

1. Apibrėžimas

Studentų laisvalaikiui ir ugdymui skirtų lėšų dalis visų Universitetui
skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu.

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

Ne
Kriterijus parodo kokia valstybės biudžeto asignavimų dalis skiriama
studentų laisvalaikiui.
Santykis Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir lėšų,
skirtų studentų laisvalaikiui ir ugdymui.
Lėšos, skirtos studentų laisvalaikiui ir ugdymui apskaičiuojamos
sudedant Studentų reikalų departamento (be stipendijų), Sporto centro
ir Bibliotekos padalinio sąnaudas (įskaičiuojama tik iždo dalis).

4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

Universitetui skiriami valstybės biudžeto asignavimai apskaičiuojami iš
galiojančio Lietuvos Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2
priedo (Kauno technologijos universiteto vertinamųjų metų Valstybės
biudžeto asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus turtui
įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems pirmo kurso studentams
(jeigu šie asignavimai žinomi).
Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Gintarė Židonė, Finansų departamento direktorė, gintare.zidone@ktu.lt
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 3 tikslas – Užtikrinti Universiteto administracines ir
ūkines funkcijas.
01.01. Programos 3 tikslo 1 uždavinys - Tenkinti bendruosius
universiteto poreikius.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

P-01-01-03-01-02. Vienam valstybės finansuojamos vietos studentui
tenkanti valstybės biudžeto asignavimų dalis (tūkst. EUR)

1. Apibrėžimas

Vienam valstybės finansuojamos vietos studentui tenkanti valstybės
biudžeto asignavimų dalis (tūkst. EUR)

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas.
Kriterijus parodo, kiek lėšų valstybė skiria vienam valstybės
finansuojamos vietos studentui.
Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės
finansuojamų studentų skaičiaus santykis.
Valstybės finansuojamų studentų skaičius apskaičiuojamas sudedant I,
II, III pakopos, vientisųjų studijų programų visų kursų, studijuojančių
nuolatine ir ištęstine studijų forma valstybės finansuojamose vietose,
visų pilietybių, studentų skaičių vertinamaisiais metais. Studentų
skaičius fiksuojamas: I ir II pakopos - spalio 1 d., III pakopos gruodžio 31 d. Į rodiklį įtraukiami aktyvūs studentai. Į rodiklio
skaičiavimą nėra įtraukiami valstybės nefinansuojamų vietų studentai ir
neaktyvūs studentai (sustabdę studijas ar esantys akademinėse
atostogose).

Universitetui skiriami valstybės biudžeto asignavimai apskaičiuojami iš
galiojančio Lietuvos Respublikos vertinamųjų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2
priedo (Kauno technologijos universiteto vertinamųjų metų Valstybės
biudžeto asignavimai iš viso (įskaitant išlaidas ir asignavimus turtui
įsigyti)) įvertinant asignavimus įstojusiems pirmo kurso studentams
(jeigu šie asignavimai žinomi).
Universiteto metinė finansinės veiklos ataskaita
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Gintarė Židonė, Finansų departamento direktorė, gintare.zidone@ktu.lt
atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

Programos tikslas ar
uždavinys

01.01. Programa. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir
mokslo plėtojimas
01.01. Programos 4 tikslas – Užtikrinti KTU Gimnazijos
funkcionavimą.
01.01. Programos 4 tikslo 1 uždavinys - Palaikyti KTU Gimnazijos
veiklas.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus

P-01-01-04-01-01. KTU gimnazijos abiturientų laikomų valstybinių
brandos egzaminų įvertinimų vidurkis
Abiturientų laikomų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas.

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus aprodo, kiek gerai abiturientai yra parengti ir tai gali parodyti
valstybinių brandos egzaminų metu.

4. Skaičiavimo metodas

Konkrečių metų KTU Gimnazijos abiturientų laikomų valstybinių
brandos egzaminų įvertinimų vidurkis.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

NEC informacija
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Kristina Ukvalbergienė, Studijų departamento direktorė,
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt, (8-37) 30 00 40
-
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys

01.02. Programa. Studentų rėmimas
01.02. Programos 1 tikslas – Remti 1-osios ir 2-osios studijų pakopos
studentų studijas per stipendijų sistemą.
01.02 Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studentų stipendijų
mokėjimą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus
1. Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo
2.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

P-01-02-01-01-01. Vienkartines stipendijas gaunančių studentų
santykinis skaičius
Vienkartines stipendijas gaunančių studentų santykinis skaičius
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
metodas.
Kriterijus parodo, kiek studentų tenkina vienkartinėms stipendijoms
gauti nustatytus reikalavimus.
Valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų studentų,
gaunančių vienkartines stipendijas ir visų 1-osios ir 2-osios pakopos
studentų skaičiaus santykis.
Vienkartinės stipendijos yra keturių rūšių:
1. rektoriaus vienkartinė skatinamoji stipendija;
2. vienkartinė skatinamoji stipendija už aktyvią veiklą;
3. vienkartinė socialinė stipendija;
4. vienkartinė tikslinė stipendija.

Vienkartines stipendijas gavusiųjų studentų skaičius skaičiuojamas
kalendoriniams metams, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Visų 1-osios ir 2-osios pakopos pakopinių studentų skaičius
skaičiuojamas vertinamųjų metų spalio 1 dieną.
Dvi ar daugiau stipendijų gaunantis studentas vertinamuoju laikotarpiu
skaičiuojamas tik vieną kartą.
Analitinės ataskaitos, rengiamos pagal duomenis, kaupiamus
akademinės bei finansinės apskaitos informacinėje bazėje, profesinių,
Duomenų šaltinis
aukštųjų mokyklų darbuotojų etatų ir moksleivių bei studentų
kontingento plano įvykdymo ataskaitos forma Nr. B-3.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Skučienė, Studentų reikalų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.skuciene@ktu.lt, (8-638) 32 977
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa
Programos tikslas ar
uždavinys

01.02. Programa. Studentų rėmimas
01.02. Programos 1 tikslas – Remti 1-osios ir 2-osios studijų pakopos
studentų studijas per stipendijų sistemą.
01.02 Programos 1 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti studentų stipendijų
mokėjimą.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

P-01-02-01-01-02. "Gifted" programos ir pirmakursio „Gifted“
programos talento stipendijas gaunančių studentų santykinis
skaičius

1. Apibrėžimas

"Gifted" programos ir pirmakursio „Gifted“ programos talento
stipendijas gaunančių studentų santykinis skaičius

2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

6.
7.
8.

9.

Kriterijus parodo, kiek studentų tenkina "Gifted" talentų ugdymo
stipendijoms gauti nustatytus reikalavimus.
Valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų studentų,
gaunančių "Gifted" stipendijas ir visų 1-osios ir 2-osios pakopos
studentų skaičiaus santykis.

"Gidted" stipendijas gavusiųjų studentų skaičius skaičiuojamas
kalendoriniams metams, t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Visų 1-osios ir 2-osios pakopos pakopinių studentų skaičius
skaičiuojamas vertinamųjų metų spalio 1 dieną.
Dvi ar daugiau stipendijų gaunantis studentas vertinamuoju laikotarpiu
skaičiuojamas tik vieną kartą.
Analitinės ataskaitos, rengiamos pagal duomenis, kaupiamus
akademinės bei finansinės apskaitos informacinėje bazėje, profesinių,
Duomenų šaltinis
aukštųjų mokyklų darbuotojų etatų ir moksleivių bei studentų
kontingento plano įvykdymo ataskaitos forma Nr. B-3.
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metai
Už vertinimo kriterijų
Kristina Skučienė, Studentų reikalų departamento direktorė,
atsakingas kontaktinis
kristina.skuciene@ktu.lt, (8-638) 32 977
asmuo
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

4. Skaičiavimo metodas

5.

Taip
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Asignavimų valdytojas

90.900.1584. Kauno technologijos universitetas

Strateginis tikslas

01. Strateginis tikslas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus,
plėtoti mokslinę kompetenciją ir tenkinti šalies ūkio poreikius naujiems
produktams ir technologijoms kurti, inovacijoms diegti.

Programa

01.02. Programa. Studentų rėmimas
01.02. Programos 2 tikslas – Remti doktorantūros studijas.

Programos tikslas ar
uždavinys

01.02. Programos 2 tikslo 1 uždavinys - Užtikrinti doktorantų stipendijų
mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti daktaro disertacijas.

Vyriausybės veiklos
prioritetas
Vertinimo kriterijus

1. Apibrėžimas
2.

Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

3. Pasirinkimo pagrindimas

P-01-02-02-01-01. Doktorantų, gaunančių paramą studijoms
(stipendijas), santykinis skaičius
Doktorantų, gaunančių paramą studijoms (stipendijas), santykinis
skaičius
Taip. Atnaujintas kriterijaus pavadinimas, patikslintas skaičiavimo
metodas.
Kriterijus parodo, kiek doktorantų vykdo savo doktorantūros studijų ir
mokslinių tyrimų plano reikalavimus ir tenkina stipendijoms gauti
nustatytus reikalavimus.

4. Skaičiavimo metodas

Doktorantų, gaunančių paramą studijoms (stipendijas), skaičiaus ir
bendro doktorantų skaičiaus santykis.
Rodiklio skaičiavimui naudojami gruodžio 31 dienos duomenys.

5. Duomenų šaltinis

Duomenys iš Akademinės informacijos sistemos (AIS) doktorantų
duomenų bazės ir paramos studijoms (stipendijų) skyrimo įsakymų

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
8. atsakingas kontaktinis
asmuo
Kita informacija apie
9. vertinimo kriterijaus
patikimumą

Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kalendoriniai metai
Reda Žilėnaitė, Doktorantūros mokyklos vadovė, reda.zilenaite@ktu.lt,
+370 614 16 110
-

