VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS, ATSIŽVELGIANT Į INSTITUCINIO VERTINIMO
REKOMENDACIJAS
2014 – 2015
STRATEGINIS VALDYMAS

Eil.
Nr.
1.

2.

Rekomendacija
Studentų grįžtamojo
ryšio informacija turėtų
būti standartizuota visoje
institucijoje

Turėtų būti plėtojama
personalo ugdymo
politika ir jai skiriamos
lėšos
3.
Turėtų būti stiprinamas
statistinių duomenų ir
studijų, mokslinių tyrimų
ir strateginio valdymo
veiklos kiekybinių
rodiklių naudojimas.
Svarbių sėkmės rodiklių
plėtra turėtų būti susieta
su atliekama grėsmių ir
rizikos analize
atlyginti
4. a Atlyginti studentams už
dalyvavim dalyvavimą VDA
sprendim sprendimų priėmimo
struktūros struktūrose ir procesuose
visuose vi visuose fakultetuose

Kas bus nuveikta
Sukurta vieninga studentų atsiliepimų teikimo
ir naudojimo sistema

Sukurta akademinio personalo ugdymo
koncepcija
Patikslinti strateginių tikslų formuluotės ir
kiekybinių veiklos rodiklių aprašai,
atsižvelgiant į rizikos veiksnių įvertinimą
Sudaryta nuolat veikianti darbo grupė grėsmių
ir rizikos veiksniams analizuoti. Patvirtintas jos
darbo reglamentas
Išklausius Studentų atstovybės nuomonę,
nustatyta studentų skatinimo tvarka

Atsakingi
asmenys
Senato studijų
komitetas,
Studijų kokybės
skyrius, Studentų
atstovybė
Meno, mokslo ir
studijų
prorektoriai,
VDA taryba
Strateginės
plėtros
prorektorius,
Socialiniai
partneriai

Resursai

Terminai

Studijų fondas

2014 m. gruodis
2015 m. I
ketvirtis

Meno, mokslo
ir studijų
fondai

2015 m. I
ketvirtis

Rektoriaus
fondas

2014 m. gruodis

Studijų fondas

2014 m. gruodis

Senato strateginis
komitetas
VDA taryba
Senato studijų
komitetas,
VDA taryba
Studentų
atstovybė

1

5.

Įvesti veiksmų planavimą
visuose veiklos
lygmenyse (strateginiai
planai, metinės
ataskaitos)

Kasmetinis VDA strateginių planų, jų
įgyvendinimo eigos svarstymas, prireikus jų
tikslinimas
Patvirtintas rektoriaus metinės ataskaitos
parengimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarkos
aprašas

Rektoratas,
Senatas, Taryba

Rektoriaus
fondas

2014 m. gruodis

VDA taryba

STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Eil.
Nr.
1.

2.

Rekomendacija
Įvesti veiksmų
planavimą
visuose veiklos
lygmenyse
(programų vertinimas).
VDA turėtų sukurti
aiškią mokymosi visą
gyvenimą strategiją

reikėtų
3. S Sukurti formalaus
grįžtamojo ryšio
studentams apie jų
pasiekimų vertinimą
sistemą

Kas bus nuveikta
Sukurta aiški studijų kokybės procesų
įgyvendinimo strategija ir veiksmų planas.
Nustatyti kokybės rodikliai, skirti stebėti ir
gerinti studijų programas

Parengta Mokymosi visą gyvenimą strategijos
koncepcija

Atsakingi
asmenys
Senato studijų
komitetas,
Studijų kokybės
skyrius

Senato studijų
komitetas,
Atviroji mokykla,
Studijų kokybės
skyrius

Sukurta nuosekli studentų pasiekimų vertinimo
Studijų kokybės
strategija, skatinanti gerinti studijų pasiekimus ir skyrius,
didinti studentų motyvaciją
Studentų
atstovybė

Resursai

Terminai

Studijų fondas

2014 m. gruodis

Studijų fondas

2014 m. gruodis

Studijų fondas

2015 m. I
ketvirtis

ryšio

2

4.
Sukurti personalo
ugdymo programą,
skirtą dėstymui ir
studijavimui
5.

6.

Tarptautiniams
studentams turėtų būti
laiku pateikta
informacija ir
įgyvendintas jų
kuravimas vietoje
Sukurti naudingus,
tvarius tarptautinius
susitarimus su
įvairiomis
institucijomispartnerėmis
atsižvelgdama į
studentų norą turėti
platesnį studijų
galimybių pasirinkimą

Bendrojoje akademinio personalo ugdymo
koncepcijoje numatyta pedagoginės
kvalifikacijos gerinimo sistema

Senato studijų
komitetas,
Studijų kokybės
skyrius,
VDA taryba

Patobulintas tarptautinių studentų informavimo
ir kuravimo tvarkos aprašas

Tarptautinių ryšių
skyrius,
Fakultetų dekanai

Sudarytos bendradarbiavimo studijų srityje
sutartys su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų
institucijomis

Rektoratas,
Senato studijų
komitetas,
Socialiniai
dalininkai

Studijų fondas

2015 m. I
ketvirtis

ERAZMUS,
2014 m. gruodis
Nordplius,
Kuno
programų lėšos

2014 – 2015 m.

3

MOKSLO IR MENO VEIKLA

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Rekomendacija
Parengti mokslinių
tyrimų politiką ir
strategiją

Kas bus nuveikta
Parengta mokslinių tyrimų strategijos
koncepcija

Gerinti bendradarbiavimą Mokslinių tyrimų strategijos koncepcijoje
tarp mokslinių tyrimų
nustatyti tarpdisciplininių projektų skatinimo
praktikos elementų ir už- principai
tikrinti daugiau
tarpdisciplininių projektų

Atsakingi
asmenys

Didinti kūrybinių
atostogų skaičių, kurias
remtų VDA

Terminai

Senato mokslo ir
meno komitetai,
Taryba

Mokslo ir
meno fondai

Senato mokslo ir
meno komitetai,
VDA taryba

Mokslo ir
meno fondai

2014 m. gruodis

Rektoriaus
fondas

2014 m. gruodis

2014 m. gruodis

Aiškiau apibrėžti
Tarptautinių ryšių ir
Parengti ir patvirtinti nauji Tarptautinių ryšių ir Rektoratas,
Projektų valdymo skyrių
Projektų valdymo skyrių nuostatai
Senatas
vaidmenis ir atsakomybę,
siekiant išvengti
pastarųjų dubliavimosi
Mažinti disbalansą tarp
humanitarinių/socialinių
krypčių mokslinių tyrimų
bei meno praktikos

Resursai

Mokslinių tyrimų strategijos koncepcijoje
nustatyti šių tyrimų tematikos santykiai su
meno praktika

Senato mokslo ir
meno komitetai,
Taryba

Mokslo ir
meno fondai

Parengtos ir patvirtintos kūrybinių atostogų
suteikimo ir finansavimo taisyklės

Senato mokslo ir
meno bei studijų
komitetai,
VDA taryba

Mokslo ir
meno bei
studijų fondai

2015 m. I ketvirtis

2014 m. gruodis

4

POVEIKIS REGIONO IR ŠALIES RAIDAI

Eil.
Nr.
1.

Rekomendacija

Kas bus nuveikta

Tobulintina sritis:
finansiniai
ištekliai regiono plėtrai
yra labai riboti

Patobulinta VDA biudžeto sudarymo metodika

Atsakingi
asmenys
Rektoriaus
sudarytas
biudžeto
komitetas,
VDA taryba,
Socialiniai
partneriai

Resursai

Rektoriaus
fondas

Terminai

2014 m. gruodis

5

