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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
STRATEGINĖS VEIKLOS 2017–2019 M.
PLANAS
MISIJA
Plėtodama intensyvią meno ir mokslinę tiriamąją veiklą, turėdama visuotinai pripažintą aukštą reputaciją, Akademija siekia kurti, tobulinti ir skleisti
meninės kūrybos, meninių tyrimų ir socialinių bei humanitarinių mokslų žinias, ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, įnešančius reikšmingą indėlį į
Lietuvos ir pasaulio visuomenę.
VEIKLOS PRIORITETAI IR EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Pagrindinės Vilniaus dailės akademijos strategijoje įvardintos ilgalaikės strateginės veiklos kryptys yra Studijos, Meninė ir mokslinė veikla ir Socialiniskultūrinis aktyvumas. Akademijos prioritetiniai veiklos principai yra – tvarumas, kokybė, tarptautiškumas bei partnerystė. Racionaliai ir planingai valdant
išteklius, didžiausias dėmesys skiriamas prioritetiniams (vertingiausiems ir strateginiame laikotarpyje svarbiausiems) strategijos įgyvendinimo
uždaviniams, apimantiems kelias veiklos kryptis vienu metu.
Efektyvumo didinimo kryptys:
 Kokybiškos, patrauklios, į studentą orientuotos studijos.
Studijų kokybės diegimo efektyvumas remiasi:


stojančiųjų ir įstojusių į VDA statistika, didinant studijų patrauklumą ir aktyvinant studijų rinkodarą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekstuose;



tarptautinio studijų programų vertinimo duomenimis;



studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas duomenimis;



kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtros duomenimis, diegiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo
tvarką;



studentų dalyvavimo ir įvertinimų profesiniuose konkursuose, projektuose, parodose duomenimis.
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 Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas.
Efektyvumo vertinimas remiasi:


įrangos atnaujinimo planų ir jų įvykdymo ataskaitų duomenimis;



materialiųjų išteklių naudojimo ir optimizavimo planų ir jų įvykdymo ataskaitų duomenimis;



valdymo priemonių planavimo ir planų įvykdymo ataskaitų duomenimis.

 Finansinis stabilumas.
Finansinį stabilumą užtikrinančių funkcijų vykdymo efektyvumo vertinimas remiasi:


Akademijos biudžeto plano ir jo įvykdymo ataskaitų duomenimis;



prioritetiniams tikslams įgyvendinti skiriamų lėšų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų duomenimis.

 Personalo branginimas ir ugdymas.
Personalo ugdymo efektyvumo vertinimas remiasi:


akademinio personalo apklausų duomenimis;



akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų duomenimis.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Vilniaus dailės akademijos strateginiai tikslai yra:
1. Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą
Vilniaus dailės akademija – vienintelė aukštoji dailės mokykla Lietuvoje, kartu yra ir Baltijos regiono, Europos aukštojo mokslo erdvės dalyvė.
Puoselėdama savo tapatumą, tuo pat metu Akademija yra atvira tarptautinėms tendencijoms ir įvairovei. Įvairovė, kurią teikia tarptautiniai mainai, studentai
ir akademinis personalas daro teigiamą poveikį visai Akademijos veiklai, stiprina jos tarptautinį autoritetą.
2. Siekti reikšmingo tarptautinio masto ir aukšto meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio
Siekiant, kad Akademijos meninė veikla ir tyrimų lygis turėtų pripažintą tarptautinį mastą, būtina kelti akademinio personalo kvalifikacijas, plėtoti
doktorantūros tarptautiškumą, kelti aktualių tyrimų ir projektų kokybę.
3. Žadinti studentų motyvaciją, vystyti kūrybinį potencialą
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Akademijos tikslas yra palaikyti studentų motyvacinę įtampą, kad išėję į meninės ir mokslinės kūrybos pasaulį, darytų jame reikšmingą poveikį.
Akademijos pareiga - užtikrinti, kad studentai pasitikėtų savo jėgomis, būtų išsilavinę ir kūrybiški. Taip pat Akademijoje diegiame studijų kokybės
užtikrinimo sistemą ir orientuojame studijų procesą į studentus ir jų karjeros poreikius bei lūkesčius.
4. Didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu
Akademija - atvira visuomenei, nuolat vysto ryšius su akademinėmis bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis. Plėtoja kultūrą ir dailės ugdytojų
tinklą regionuose ir šalyje. Meninių ir mokslinių pasiekimų sklaida visuomenėje stiprina ir gilina pačios Akademijos supratimą apie visuomenės poreikius.
Tai sudaro sąlygas Akademijai teikti savo veiklos sričių ekspertines paslaugas, konsultacijas, veiklos rezultatų pritaikymą versle ir galimybę mokytis visą
gyvenimą. Akademija vysto dailės kūrėjų ir tyrėjų ryšius tarptautiniu mastu. Tokiu būdu mes sugebėsime mažinti priklausomybę nuo valstybinio
finansavimo.
Pagrindiniai Akademijos veiklos prioritetai, strateginiams tikslams ir veiklos kryptims įgyvendinti, patvirtinti Seimo 2013 m. birželio 13 d. Nutarimu Nr.
XII-370:
1) sudaryti sąlygas asmeniui įgyti meno praktika, meniniais ir moksliniais tyrimais grindžiamą kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2) laiduoti tokį meninės kūrybos, meninių ir mokslinių tyrimų bei studijų lygį, kuris leistų Akademijai lygiateisiais pagrindais dalyvauti tarptautinio
bendradarbiavimo veikloje, būti aktyvia ir atsakinga tarptautinės akademinės bendruomenės nare;
3) rengti menininkus ir mokslininkus, stiprinti meninių ir mokslinių tyrimų bei studijų poveikį Lietuvos ūkio ir kultūros pažangai bei demokratinės ir pilietinės
visuomenės ugdymui;
4) ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai brandžią ir atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
5) sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytos kvalifikacijos kėlimui ir persikvalifikavimui;
6) meno, mokslo, šviečiamąja ir kita kultūrine veikla skatinti Lietuvos regionų ir visos šalies pažangą;
7) saugoti Akademijos kultūros paveldą, tęsti, puoselėti ir plėtoti jos tradicijas, saugoti visą nuo Akademijos įkūrimo sukauptą materialųjį ir nematerialųjį
turtą.
Šių tikslų siekiama vykdant tokias programas:
01.02 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas.
01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių ir meninių tyrimų vykdymas.
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2017–2018 metais numatoma vykdyti tas pačias programas.
Asignavimai veiklos programoms įgyvendinti 2016
Programos pavadinimas
Remti studentus, užtikrinti stipendijų ir socialinės paramos
mokėjimą
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei
veiklai, vykdyti mokslinius ir meninius tyrimus

Asignavimai, Eurais
257000
6229947

Planavimas, planų vykdymo kontrolė
2007 m. birželio 27 dienos Senato Nutarimu Nr. S-4 priėmus naują VDA Senato darbo reglamentą, nuo 2008 m. sausio 23 d. sudarytos nuolatinės Senato
darbo grupės, tarp jų strateginio planavimo darbo grupė. Šios grupės veiklos pagrindiniai uždaviniai yra organizuoti ir koordinuoti VDA strateginio planavimo
procesą.
Planuodama savo veiklą 2017-2019 metams Akademija atsižvelgia į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 4 d. pasitarimo protokolo Nr.19
4 klausime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetų ir 2017-2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų
bendrųjų principų“ nustatytu prioritetu 2.1.“Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklo optimizavimas“. VDA nuo
2013 metų yra universitetų konsorciumo UNIKON viena iš steigėjų, o paties konsorciumo nariai yra Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro
akademija bei Lietuvos sporto universitetas. UNIKON tikslas - gerinti mokslo ir meno tyrimų, mokslo, kūrybinės veiklos ir studijų kokybę, kultūros plėtros
ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo idėjų sąveiką praktikoje, didinti jo narių konkurencingumą Lietuvos ir ES erdvėje. Konsorciumo nariai veikia bendrai
studijų srityje bei mokslo ir meno srityse. Bendra veikla yra suprantama kaip operatyvus UNIKON narių veiksmų derinimas, bendros veiklos organizavimas
ir koordinavimas. Ši veikla tiesiogiai atliepia minėtame Vyriausybės prioritete 2017 metams numatomai sisteminei pertvarkai „tęsti universitetų
konsolidavimo procesą“.
2016 m. VDA biudžetas sudarytas programiniu principu ir apima dvi programas, skirtas nustatytiems strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti. 2012
m. gruodžio mėn. 3 d. rektoriaus įsakymu VĮ-86 (ŪK) Dėl darbo grupės sudarymo paskirti šių programų koordinatoriai, atsakingi už nuolatinį programų
tikslų ir uždavinių formulavimą ir jų įgyvendinimą.
VDA finansinės, ūkinės veiklos, taip pat turto valdymo stebėsenos ir kontrolės funkcijas vykdo vidaus audito skyrius.
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Vilniaus dailės akademija ( VDA) Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d. įsakymu Nr. SV6-49 akredituota 6 metams.
VDA yra vienintelė Lietuvoje specializuota aukštoji dailės, dizaino ir architektūros specialistų rengimo mokykla, kurioje meno studijos organiškai susiję su
humanitariniais (dailėtyra, dailės istorija) ir socialiniais mokslais (kultūros ir dizaino vadyba). Akademija teikia visų trijų pakopų meno srities studijas, taip
pat humanitarinių mokslų, susijusių su menų studijomis, daktaro laipsnį.
Politinė aplinka.
Didelį poveikį menininkų rengimui turi politinė aplinka, formuojanti teisinius aukštojo mokslo sistemos pamatus. Šiuo metu jos negalima laikyti optimalia
strateginio planavimo aspektu dėl nuolatinės aukštojo mokslo pertvarkos, reguliariai kaitaliojant Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, taip pat dėl valstybinio
finansavimo aukštosioms mokykloms tvarkos, kuri visai nedera su EBPO/OECD nuostatomis. Studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka ypač
nepalanki meno aukštosioms mokykloms, nes studijos jose reikalauja aiškiai išreikštų specifinių gabumų. Iki šiol nevykdomi šešioliktosios Vyriausybės
2012–2016 metų programos 194, 197 ir 207 punktai yra kliūtis įgyvendinant kūrybiškumo skatinimą, užtikrinantį valstybės pažangą ir efektyviai Lietuvą
paverčiant kūrybinės ir žinių visuomenės valstybe.
Ekonominė aplinka.
Meno srities studijos reikalauja nemažų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Nepaisant Vyriausybės programoje deklaruojamos nuostatos „Atsisakysime
studentų skirstymo į mokančius už studijas ir už jas nemokančius”, jokie sprendimai šia kryptimi nedaromi. Todėl nepakankamas finansinis šalies gyventojų
pajėgumas lemia tai, kad dalis gabių meno srities studijoms asmenų negali studijuoti dėl to, kad jiems tektų mokėti visą didelę studijų kainą. Kadangi
daugiau nei pusę Akademijos finansų sudaro valstybės biudžeto lėšos, o apie 2/3 jų skiriamos darbo užmokesčiui, tai galimybės atnaujinti studijų
infrastruktūrą, materialiuosius išteklius, tobulinti studijų kokybę yra nedidelės. Kita vertus, tas skatina ieškoti papildomų ir įvairesnių veiklos finansavimo
šaltinių – aktyviau dalyvauti šalies ir užsienio meno ir mokslo projektuose, kurti ir teikti visuomenei mokamas kūrybinių gebėjimų lavinimo paslaugas, ieškoti
verslių kūrybinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais formų, ieškoti profesionalaus meno rėmėjų.
Socialinė aplinka.
Demografinė situacija ir jos tendencijos Lietuvoje sąlygoja studentų mažėjimą. Todėl, įgyvendinant savo misiją Akademija aktyviau plėtoja mokymosi visą
gyvenimą veiklą, tikslingiau supažindina būsimuosius studentus su studijų Akademijoje privalumais, imasi papildomų priemonių pritraukti meno studijoms
jaunimą iš užsienio. Kaip neigiamą socialinį veiksnį galima paminėti ir „protų nutekėjimą“, tiek vidinį (perspektyvių darbuotojų perėjimą dirbti į kitas
institucijas, nesusijusias su mokslu ir studijomis), tiek išorinį (išvykimą į kitas valstybes), ir su juo susijusius reiškinius.
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Technologiniai veiksniai.
Meno studijose ir meniniuose bei moksliniuose tyrimuose technologinė pažanga tiesiogiai siejama su tyrimų, studijų ir mokymo įrangos tobulėjimu, tyrimų
ir mokymo metodų inovacijomis, (tarp jų svarbią vietą užima informacinių technologijų plėtotė), e-studijų galimybių plėtra, elektroninių duomenų bazių
platesnis panaudojimas ir pan.
Technologinės inovacijos ypač aktualios tobulinant Akademijos veiklos procesus ir juos administruojant.
SSGG analizė.
2013 m. VDA kaip mokslo ir studijų instituciją vertino tarptautinių ekspertų grupė. Buvo vertinamos pagrindinės Akademijos veiklos sritys. Vertinimui
buvo pateikta savianalizės suvestinė, kurioje atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė ir išryškintos pagrindinių VDA veiklos
sričių problemos.
Ekspertai VDA veiklą įvertino teigiamai ir pasiūlė akredituoti ją 6 metams. Atsižvelgus į vertinimo išvadoje pateiktas rekomendacijas, Akademijos senatas
2014 m. patvirtino VDA veiklos plano korekcijas akreditacijos laikotarpiui.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
VDA darbuotojai yra dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracija ir kiti darbuotojai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Darbuotojų grupė

Užimtų etatų skaičius (numatomi 2017, 2018, 2019 m.)

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai
Administracija
Kiti darbuotojai
Iš viso:

223,35
224,5
70
517,85

Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui (EUR)

Pareigybių skaičius vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui

2017
517,85
3709882

2018
515
3709882

2019
515
3709882
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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Į.K.111950439, asignavimų valdytojo kodas 909001591

1 lentelė. (2017-2019)-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Studentų
rėmimas ir jų
kreditavimo
sistemos
plėtojimas
iš jų valdymo
išlaidos
2. Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų
meninei ir
mokslinei
veiklai
rengimas bei
mokslinių
tyrimų
vykdymas
Iš viso asignavimų
programoms
1.

iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

Numatomi (2017)-ųjų metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
turtui
iš viso
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
153
153
1.

5153

4853

3005

5306

5006

3005

Numatomi (2018)-ųjų metų asignavimai
išlaidoms
iš viso

iš
viso

Studentų
153
rėmimas ir jų
kreditavimo
sistemos
plėtojimas
iš jų valdymo
išlaidos
2.
Aukščiausios 5153
kvalifikacijos
specialistų
meninei ir
mokslinei
veiklai
rengimas bei
mokslinių
tyrimų
vykdymas
300 Iš viso
5306
asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo
išlaidų dalis,
procentais

iš viso

iš viso
iš jų darbo
užmokesčiui

153

Numatomi (2019)-ųjų metų asignavimai
turtui įsigyti
išlaidoms

Studentų
rėmimas ir jų
kreditavimo
sistemos
plėtojimas
iš jų valdymo
išlaidos
2.
Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų
meninei ir
mokslinei
veiklai
rengimas bei
mokslinių
tyrimų
vykdymas
300 Iš viso
asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo
išlaidų dalis,
procentais
1.

4853

3005

5006

3005

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

153

153

5153

4853

5306

5006
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STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Numatomi veiklos programų tikslai, uždaviniai priemonės ir jiems skiriami asignavimai pateikti 2 lentelėje

Vilniaus dailės akademija Į. k.11195043, asignavimų valdytojo kodas 909001591
2 lentelė (2017-2019)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01

01

01
02

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomi (2017)-ųjų metų
Numatomi (2018-ųjų metų
Numatomi (2019)-ųjų metų
asignavimai (tūkst.eurų)
asignavimai (tūkst.eurų)
asignavimai( tūkst.eurų)
Tarpinstituiš jų
iš jų
iš jų
cinio veiklos
plano kodas,
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
turtu
Vyriausybės
iš
jų
iš
jų
iš viso
i iš viso
turtui
iš jų darbo turtui iš viso
prioriteto
darbo įsigy
darbo įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso užmoiš viso
kodas
užmoužmoti
kesčiui
kesčiui
kesčiui

Tikslas:
Teikti akademijos dieninio skyriaus valstybės
finansuojamiems studentams socialinę paramą
Uždavinys:
Užtikrinti akademijos studentų socialinę paramą,
sveikatingumo plėtrą ir studentų stipendijas

153

153

153 153

153 153

153

153

153

153

153

153

153
Priemonė:
Užtikrinti stipendijų ir socialinės paramos mokėjimą
153
Iš viso asignavimų programai

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

2. Kiti šaltiniai

0

0

0

0

0

0

Iš viso programai finans

153

153

153

153

153

153

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirt.lėšos ir pajamų įmokos
(1+2)
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01

01

01

010

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomi (2017)-ųjų metų
Numatomi (2018-ųjų metų
Numatomi (2019)-ųjų metų
asignavimai(tūkst..eurų)
asignavimai (tūkst.eurų)
asignavimai (tūkst.eurų)
Tarpinstituiš jų
iš jų
iš jų
cinio veiklos
plano kodas,
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
turtu
Vyriausybės
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
iš viso
i
turtui iš viso
turtui
prioriteto
darbo įsigy
darbo įsigyti
darbo įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
kodas
užmoužmoužmoti
kesčiui
kesčiui
kesčiui

Tikslas:
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai

5153

Uždavinys:
Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus
valstybės finansuojamose vietose

5153

4853

3005

5153

4853

3005

300

4853

3005

5153

4853

3005

300

Priemonė:
5153
Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus
valstybės finansuojamose vietose ir užtikrinti studijų
proceso administravimą bei ūkio funkcionavimą
Iš viso asignavimų programai
5153

4853

3005

5853 4853

3005

300

1000

5853 4853

3005

300

5153

4853

3005

300

1000

5853 4853

3005

300

1000

4853

3005

300 5153

4853

3005

300

5853 4853

3005

1000

5153

4853

3005

300 5153

4853

3005

300

5853 4853

3005

1000

5306

5006

3005

300 5306

5006

3005

300

5853 5006

3005

1000

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finan lėšos
1.2. ES ir kitos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
(1+2)

Iš viso programai finansuoti
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ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VEIKLOS STRATEGIJA
Strateginis tikslas: užtikrinti savo studentams aukštos kokybės išsimokslinimą, stiprinant personalo kvalifikacijas, efektyviai naudojant lėšas, turtą ir kitus
išteklius. Nuolat kintančioje konkurencinėje ir nestabilioje finansinėje aplinkoje stiprinti savo įsipareigojimus Lietuvos visuomenei, pagal savo kompetenciją
įgyvendinti Europos aukštojo mokslo erdvės tikslus ir išlaikyti stabilią raidą tiek studijų ir tyrimų veikloje, tiek naudojant išteklius.
Tikslas grindžiamas LR Vyriausybės 2012–2016 metų programos vertybėmis: kūrybiškumo skatinimas, užtikrinantis valstybės pažangą
(5), Lietuvos kultūros plėtojimas, kultūros paveldo išsaugojimas (10), siejamas su veiklos prioritetu – švietimo ir aukštojo mokslo kokybės
gerinimas (40). Strategija sudaro prielaidas įgyvendinti aukštojo mokslo politikos pertvarkos nuostatas (193-213), Lietuvos mokslo ir studijų vizijos
„Mokslioji Lietuva 2030“ nuostatas, Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetą užtikrinti kultūros prieinamumą, įvairovę ir sklaidą.
Tikslui pasiekti sudarytos dvi programos:
1. Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas (01.02)
2. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas (01.10)
Studentų rėmimo ir jų kreditavimo sistemos plėtojimo programos (01. 02)
01. 02. 01 Tikslas: Teikti akademijos dieninio skyriaus valstybės finansuojamiems studentams socialinę paramą.
01. 02. 01. 01 Uždavinys: Užtikrinti akademijos studentų socialinę paramą, sveikatingumo plėtrą ir studentų stipendijas.
Iškeltam uždaviniui išspręsti numatyta įgyvendinimo
01. 02. 01. 01. 01 Priemonė: Užtikrinti stipendijų ir socialinės paramos mokėjimą.
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas programos (01. 10)
01. 10. 01 Tikslas: Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei veiklai.
01. 10. 01. 01 Uždavinys: Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus ir mokslininkus valstybės finansuojamose vietose.
Iškeltam uždaviniui išspręsti numatyta įgyvendinimo
01. 10. 01. 01. 01 Priemonė: Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus ir mokslininkus valstybės finansuojamose vietose ir užtikrinti studijų proceso
administravimą bei ūkio funkcionavimą.
Vertinimo kriterijai pateikiami 3 lentelėje
12

3 lentelė. Programų tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016-ųjų
2017-ųjų
2018-ųjų
2019-ųjų

01. 10. 01 tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus meno ir humanitarinių bei

R-01-10-01-01

socialinių mokslų srityse ir vystyti reikšmingą tarptautiniu mastu meninę veiklą ir aukšto
lygio meninius ir mokslinius tyrimus
Tikslo rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Išleistų specialistų skaičius (visų 3-jų pakopų valstybės finansuojamose vietose ir mokamose
studijose)
Tikslo 01. 10. 01. 01 uždavinio pavadinimas:

426

460

455

454

1780

1775

1770

1760

1558

1600

1620

1620

138

150

150

150

8

10

10

10

63

60

60

60

10

10

12

12

1558

1600

1620

1620

115

120

120

120

144

140

140

139

Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus ir mokslininkus valstybės
finansuojamose vietose.
P-01-10-01-01-01

P-01-10-01-01-02
P-01-10-01-01-03
P-01-10-01-01-04

Uždavinio pirmo produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Valstybės finansuojamų ir mokamų studijų I ir II – III pakopos studentų skaičius (sausio
1 d.)
Uždavinio antro produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Kūrybinių projektų skaičius
Uždavinio trečio produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Mokslinių projektų skaičius
Uždavinio ketvirto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Parengta ir išleista vadovėlių ir monografijų
P-01-10-01-01-05

Uždavinio penkto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Publikuota recenzuojamų straipsnių
P-01-10-01-01-06

Uždavinio šešto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Surengta konferencijų, seminarų
P-01-10-01-01-07

Uždavinio septinto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Sukurta meno kūrinių ir projektų
P-01-10-01-01-08

Uždavinio aštunto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Surengta parodų
01. 02. 01 tikslas: Remti studentus ir plėtoti jų kreditavimo sistemą
R-01-02-01-01

Tikslo rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto skaičius
Tikslo 01. 02. 01. 01 uždavinio pavadinimas:

Užtikrinti akademijos studentų socialinę paramą, sveikatingumo plėtrą ir studentų
stipendijas.
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Vertinimo kriterijaus
kodas
P-01-02-01-01-01

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

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Uždavinio pirmo produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Studentų, gaunančių stipendijas iš valstybės biudžeto, santykinis skaičius,
( %)
Uždavinio antro produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Doktorantų, gaunančių stipendijas iš valstybės biudžeto santykinis skaičius, (%)
Uždavinio trečio produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Nuosekliųjų studijų formos studentų, gaunančių skatinamąsias stipendijas, skaičius.
Uždavinio ketvirto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:

Studentų gyvenimo sąlygų gerinimas (studentų skaičiui)

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016-ųjų
2017-ųjų
2018-ųjų
2019-ųjų

8

8

8

8

78

79

74

83

127

120

120

120

144

144

144

144

Programos tikslo pasiekimo studijų srityje koordinatorė studijų prorektorė Eglė Ganda Bogdanienė.
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo studijų tarnybos vedėja Marija Šimanėlienė. E-paštas marija.simaneliene@vda.lt tel. 2105453.
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SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2017-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius
kitų padalinių vadovai ir
specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
4,75
223,35

231,85

1862028

17

224

243

1602384

12

31

43

245470

Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai
Iš viso pareigybių
5,75

33,75

478,35

517,85

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

352000

3266882

3709882

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš jų valstybės
iš viso
tarnautojai
Mokslo ir studijų vadovų, jų pavad., 3,75
mokslo darb., ir dėstytojų darbo
užmokestis
Kitų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, 2
kurių atlyginimas nustatomas pagal
LRV 1993-07-08 nut. Nr.511 darbo
užmokestis
Kultūros ir meno darbuotojų darbo
užmokestis
Institucijos / įstaigos pavadinimas

91000

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
Eurais

3709882
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5 lentelė. 2017–2019 m. Vilniaus dailės akademijos investicijų projektai ir asignavimai (Tūkstančiais Eurų)
2019-aisias metais

Iš jų

Sąjungos ir
akt.
Tarptautinė
parama
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšų poreikis

Iš jų

Europos
Sąjungos ir
akt.
tarptautinė
parama
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšų poreikis

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto
lėšų poreikis

Planuojama panaudoti
(n – 1)-asiais metais

Panaudota lėšų iki
(1 – 1)-ųjų metų

Bendra vertė Tūkst..Eurų

2018-aisias metais

Iš jų

2017

682

159

200

655

0

0

1341

0

0

1341

0

0

2016

2016

80

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Įstaigų
pajamų
įmokos
Europos

2015

Įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
akt.
Tarptautinė
parama

01.010
01.01.01
Inv.k.004

Vilniaus
dailės
akademi
jos
Kauno
dailės
fakultet
o
pastatų
komple
kso
Muitinė
s g. 2
rekonstr
avimas
Vilniaus
dailės
akademi
jos
Telšių
dailės
fakultet
pastato
Kęstuči
o g .3-2
remonta
s

2017-aisias metais

Įstaigų
pajamų
įmokos

01.010
01.01.01
Inv.k.003

Pabaiga

Įgyvendinimo
terminai

Pradžia

Prie
monės
kodas

Investic
ijų
projekto
pavadin
imas
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6 lentelė
Strateginis tikslas RENGTI ŠALIES REIKMES ATITINKANČIUS AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS MENINEI IR
MOKSLINEI VEIKLAI BEI VYKDYTI MOKSLINIUS TYRIMUS, LYGIUOJANTIS Į EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĖS KRITERIJUS
(kodas 01)

Tikslas įgyvendina LR Vyriausybės 2017–2019 metų programoje numatytas aukštojo mokslo reformos nuostatas.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

1. Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į visų 3-jų pakopos studentų
skaičiumi (studijuojančių valstybės finansuojamose vietose bei studijuojančių savo
lėšomis)

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

1,1

1,1

2019-ųjų
metų

E-01-01-01

- absolventų skaičiaus

470

470

E-01-01-02

- priimtų studentų skaičius

460

460

0,2

0,2

0,2

40

E-01-02

2.Tarptautiniuose mainuose, tarptautinėse programose dalyvavusiųjų dėstytojų
skaičiaus santykis su bendru VDA dėstytojų skaičiumi:

E-01-02-01

- tarptautinėse programose dalyvavusiųjų dėstytojų skaičius,

40

40

E-01-02-02

- bendras dėstytojų skaičius

207

202

0,05

0,05

90

90

1785

1780

E-01-03
E-01-03-01
E-01-03-02

2.Tarptautiniuose mainuose, tarptautinėse programose, dalyvavusiųjų studentų
skaičiaus santykis su bendru VDA studentų skaičiumi:
- tarptautinėse programose dalyvavusiųjų studentų skaičius
- bendras studentų skaičius

100
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2017–2019 metai
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Vilniaus dailės akademija

Kodas
111950439

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
01
meninei ir mokslinei veiklai, vykdyti mokslinius
ir meninius tyrimus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas 01.10
Absolventų skaičiaus santykis su priimtų
E-01-01
studijuoti į visų 3-jų pakopų studentų skaičiumi
(studijuojančių valstybės finansuojamose vietose
ir studijuojančių savo lėšomis)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas,

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja
kintantis įstojusiųjų studentų ir
parengtų specialistų skaičius
Įstojusių studentų ir parengtų
specialistų skaičiaus santykis
Institucijos duomenys
2015 m. duomenų auditas
vykdomas kasmet Rektoriaus
ataskaitos forma
Kartą per metus
Studijų skyriaus direktorė
Marija Šimanėlienė,
marija.simaneliene@vda.lt, tel.
(8 5) 210 5453
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Pavadinimas
Vilniaus dailės akademija

Kodas
111950439

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai, vykdyti mokslinius
ir meninius tyrimus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
2.Tarptautiniuose mainuose, tarptautinėse
programose dalyvavusiųjų dėstytojų skaičiaus
santykis su bendru VDA dėstytojų skaičiumi:

01

01.10
E-01-02

1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas,

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja
kintantis dirbančių dėstytojų ir
dėstytojų dalyvaujančių
tarptautinėse programose
skaičius
Visų dirbančių dėstytojų ir
dėstytojų dalyvaujančių
tarptautinėse programose
skaičiaus santykis
Institucijos duomenys
2015 m. duomenų auditas
vykdomas kasmet Rektoriaus
ataskaitos forma
Kartą per metus
Tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja Ieva Skauronė
ieva.skaurone@vda.lt,
tel. (8 5) 210 5463
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Pavadinimas
Vilniaus dailės akademija

Kodas
111950439

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai, vykdyti mokslinius
ir meninius tyrimus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
2.Tarptautiniuose mainuose, tarptautinėse
programose dalyvavusiųjų studentų skaičiaus
santykis su bendru VDA studentų skaičiumi:

01

01.10
E-01-03

1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas,

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja
kintantis studentų ir studentų,
dalyvaujančių tarptautinėse
programose skaičius
Visų studentų ir studentų
dalyvaujančių tarptautinėse
programose skaičiaus santykis
Institucijos duomenys
2015m. duomenų auditas
vykdomas kasmet Rektoriaus
ataskaitos forma
Kartą per metus
Tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja Ieva Skauronė
ieva.skaurone@vda.lt,
tel. (8 5) 210 5463
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Pavadinimas
Vilniaus dailės akademija

Kodas
111950439

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai, vykdyti mokslinius
ir meninius tyrimus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Mokslinių projektų skaičiaus santykis su bendru
VDA dirbančių mokslininkų skaičiumi.

01

01.10
E-01-04

1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas,

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja
kintantis mokslinių projektų ir
VDA dirbančių mokslininkų
skaičius
Visų VDA dirbančių
mokslininkų skaičius ir
įvykdytų mokslinių projektų
skaičiaus santykis
Institucijos duomenys
2015 m. duomenų auditas
vykdomas kasmet Rektoriaus
ataskaitos forma
Kartą per metus
Meno ir mokslo skyriaus
vedėja Laura Sabaliauskienė
laura.sabaliauskienė@vda.lt,
tel. (8 5) 2105465
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Pavadinimas
Vilniaus dailės akademija

Kodas
111950439

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai, vykdyti mokslinius
ir meninius tyrimus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Meninių projektų skaičiaus santykis su bendru
VDA dirbančių menininkų skaičiumi.

01

01.10
E-01-05

1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindas,

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

Rektorius

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja
kintantis meninių projektų ir
VDA dirbančių menininkų
skaičius
Visų VDA dirbančių
menininkų skaičius ir įvykdytų
meninių projektų skaičiaus
santykis
Institucijos duomenys
2015 m. duomenų auditas
vykdomas kasmet Rektoriaus
ataskaitos forma
Kartą per metus
Meno ir mokslo skyriaus
vedėja Laura Sabaliauskienė
laura.sabaliauskienė@vda.lt,
tel. (8 5) 2105465

prof. Audrius Klimas

Priedai: Forma BF-1; BF-1 suvestinė; BF- 2; BF-10.
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