
 1 

KU Veiklos planas 2023-2024 m. 

 

KU veiklos planas rengiamas vadovaujantis KU misija, vizija, vertybėmis ir artimiausiam dešimtmečiui 

numatytais strateginiais prioritetais bei tikslais, kurie patvirtinti 2020 m. KU Tarybos spalio 8 d. nutarimu Nr. 

9N-5. KU veiklos plano tikslas yra sutelkti Universiteto bendruomenę įgyvendinti strateginius tikslus ir 

uždavinius.  

MISIJA 

Svarbiausia darnią socialinę, kultūrinę ir ekonominę regiono pažangą skatinanti institucija, kurios veikla 

skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti. 

VIZIJA 

Ateičiai kuriantis universitetas su pripažintais tarptautiniais mokslo ir studijų pasiekimais ir Baltijos jūros 

regiono gerovei reikšmingomis inovacijomis 

VERTYBĖS 

Atsakomybė. Kūrybiškumas. Atvirumas. Laisvė. Dialogas 

 

STRATEGINĖS PLĖTROS PRIORITETAI2030 IR KRITERIJAI 2030  

 

KŪRYBINGAS ŽMOGUS VERTĖ REGIONUI BENDRUOMENĖS GEROVĖ 

 

Living Labs laboratorijų įkūrimas 

Absolventų įsidarbinimas (pagal įgytą 

specialybę) (80 proc. ir daugiau) 

Bendradarbiaujant su verslu ir pramone 
parengtų disertacijų skaičius (200 proc. ir 

daugiau) 

Įsteigtos naujos universitetinės klasės 
gimnazijose ir universitetinė gimnazija 

Visi baigiamieji darbai parengti 

bendradarbiaujant su verslo / pramonės 
įmonėmis, socialiniais partneriais 

Laipsnio studentų skaičiaus augimas (200 proc. 
ir daugiau) 

60 proc. ir daugiau sudarytų magistrantūros 

studijas tęsiantys studentai 
Mokslo publikacijų atvirosios prieigos 

šaltiniuose skaičius (daugiau kaip 500 proc.) 

Publikacijų cituojamumo augimas (daugiau 
kaip 200 proc.)  

Tarptautiniai projektai (skaičius ir vertė) 

Nacionaliniai projektai (skaičius ir vertė) 
Reikšmingą tarptautinį pripažinimą 

(akreditacija ir / ar reitingai) turinčios KU 

programos užsienio kalba ( 50proc.ir 
daugiau) 

Studentų ir dėstytojų  judumas (50 proc. ir 

daugiau) 
Nuotolinių studijų ir virtulaus mokymosi 

priemonių augimas (daugiau kaip 50 proc.) 

Parengtų / keliančių kvalifikaciją pedagogų 
skaičius 

Studijų prieinamumo didėjimas per 

neformalaus švietimo programų dalyvių 
skaičiaus didėjimą (200 proc. ir daugiau) 

Podoktorantūros studentų skaičius (daugiau 

kaip 200 proc.) 
 

 

Išaugusi sutarčių su ūkio subjektais vertė 
(daugiau kaip 200 proc.) 

Bendrų studijų ir mokslo projektų tarp regiono 

verslo ir universiteto skaičius (daugiau kaip 
50 proc.) 

Sukurta mokslo infrastruktūros ir paslaugų 

duomenų bazė Europos pakrančių regionų 
verslams 

Mėlynosios ekonomikos sektoriams skirtų 

tarptautinių mokslo publikacijų skaičius 
(200 proc. ir daugiau) 

Sukurtų / įdiegtų inovatyvių sprendimų 
regiono verslams ir viešajam sektoriui 

skaičius (10 kartų daugiau per 5-erius arba 

10 metų) 
Talentų akademijos absolventų skaičius 

(daugiau kaip 100) 

Europos tvaraus urbanizuotų pakrančių 
vystymo universiteto inicijuotų projektų / 

paslaugų skaičius regione 

Europos pakrančių aplinkos tyrimų ir 
bioįvairovės instituto inicijuotų projektų / 

paslaugų ir publikacijų skaičius 

Augantis bendruomenės kultūrinių poreikių 
tyrimų tyrimų skaičius 

Augantis svetingumo paslaugų kūrėjams 

paslaugų skaičius 
Dalyvaujančiųjų ekspertų darbo grupėse 

skaičius 

 

Savanorystės sėkmės istorijos 
Sveikatos stiprinimo modelio sukūrimas ir 

vystymas Vakarų Lietuvos regione 

Dokumentų valdymo sistemos integralumas, 
užtikrinant asmens duomenų apsaugą 

Finansinės-analitinės informacijos 

naudojimo sistemos sukūrimas valdymo 
sprendimams priimti ir stebėsenai 

vykdyti 

Lygių galimybių vertinimas 
Psichologinės ir sielovados konsultacijos 

Suorganizuoti mokymai ir įsigytos 
priemonės 

Pastatyti ir įsteigti Sveikatingumo centrą, 

Medijų centrą, STEAM centrą ir 
modernizuoti Botanikos sodo 

infrastruktūrą 

Dalyvaujančių programose KU alumnų 
skaičius 

Atvirų kursų ir jų dalyvių skaičius 

Kvalifikacijos kėlimo ir neformaliojo 
švietimo kursų ir jų dalyvių skaičius 
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Strategijai aktualių kriterijų santykinis augimas 2022-2030 m. 

 

 

Living Labs laboratorijų įkūrimas

Absolventų įsidarbinimas (pagal įgytą specialybę) (80 proc. ir…

Bendradarbiaujant su verslu ir pramone parengtų disertacijų…

Įsteigtos naujos universitetinės klasės gimnazijose ir…

Visi baigiamieji darbai parengti bendradarbiaujant su verslo / …

Laipsnio studentų skaičiaus augimas (200 proc. ir daugiau),

60 proc. ir daugiau sudarytų magistrantūros studijas tęsiantys…

Mokslo publikacijų atvirosios prieigos šaltiniuose skaičius…

Publikacijų cituojamumo augimas (daugiau kaip 200 proc.)

Tarptautiniai projektai (skaičius)

Tarptautiniai projektai (vidutinė vertė)

Nacionaliniai projektai (skaičius)

Nacionaliniai projektai (vidutinė vertė)

Reikšmingą tarptautinį pripažinimą (akreditacija ir / ar reitingai)…

Studentų judumas (50 proc. ir daugiau)

Dėstytojų judumas (50 proc. ir daugiau)

Nuotolinių studijų augimas (daugiau kaip 50 proc.)

Virtualaus mokymosi priemonių naudojimas: ne mažiau kaip 50…

Parengtų / keliančių kvalifikaciją pedagogų skaičius

Studijų prieinamumo didėjimas per neformalaus švietimo…

Išaugęs specialių programų KU alumnų skaičius (daugiau kaip …

Augantis podoktorantūros studentų skaičius (daugiau kaip 200…

Išaugusi sutarčių su ūkio subjektais vertė (daugiau kaip 200 proc.)

Bendrų studijų ir mokslo projektų tarp regiono verslo ir…

Sukurta mokslo infrastruktūros ir paslaugų duomenų bazė…

Mėlynosios ekonomikos sektoriams skirtų tarptautinių mokslo…

Sukurtų / įdiegtų inovatyvių sprendimų regiono verslams ir…

Talentų akademijos absolventų skaičius (daugiau kaip 100)

Europos tvaraus urbanizuotų pakrančių vystymo universiteto…

Europos pakrančių aplinkos tyrimų ir bioįvairovės instituto…

Augantis bendruomenės kultūrinių poreikių tyrimų tyrimų…

Augantis svetingumo paslaugų kūrėjams paslaugų skaičius

Regiono kultūrai ir istorijai skirtų renginių ir kitų informavimo…

Savanorystės sėkmės istorijos

Dokumentų valdymo sistemos integralumas, užtikrinant…

Lygių galimybių užtikrinimas

Psichologinės ir sielovados konsultacijos

Suorganizuoti sveikatos saugos mokymai ir įsigytos priemonės

Dalyvaujančių programose KU alumnų skaičius

Atvirų kursų ir jų dalyvių skaičius

Optimalus 
augimas 2022 m.  2030 m.  
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TVARUS UNIVERSITETAS2030 

 

Vienas svarbiausių KU strateginės plėtros tikslų 2030 m. yra tvarus universitetas, kuris grindžiamas 2015 m. JTO paskelbtais  Darnaus 

vystymosi tikslais (DVT). Lietuvos pasirengimo įgyvendinti DVT vertinimo ataskaitoje (2021) pažymima, kad svarbu DVT pritaikyti 

šalies kontekstui ir įtraukti į strateginius dokumentus įvairiuose lygmenyse. Visi DVT yra glaudžiai susiję vienas su kitu, tad jų 

įgyvendinimas yra paremtas tarpsektorinių sprendimų radimu. Universitetas siekia savo kuriamomis žiniomis ir inovacijomis prisidėti 

prie DVT įgyvendinimo Lietuvoje ir pasaulyje.  

 

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI 
KU STRATEGINĖS PLĖTROS PRIORITETAI2030 

KŪRYBINGAS ŽMOGUS VERTĖ REGIONUI 

BENDRUOMENĖS 

GEROVĖ 

3 

Gera sveikata ir gerovė 

 

 

  
 

4 

Kokybiškas išsilavinimas 
 

  
 

5 
Lyčių lygybė 

 

  
 

8 

Deramas darbas ir 

ekonominis augimas  

  
 

9 

Pramonė, inovacijos ir 

infrastruktūra  

  
 

10 

Sumažinti nelygybę 
 

 
 

 

11 

Darnūs miestai ir 

bendruomenės  

 
  

12 

Atsakingas vartojimas ir 

gamyba  

 
  

13 

Sušvelninti klimato kaitos 

poveikį 
 

 
 

 

14 

Gyvybė vandenyse 
 

 
 

 

17 

Partnerystė įgyvendinant 

tikslus  
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Veiklos plano rodikliai 2023-2024 m. 

UŽDAVINYS
2030

 PRIEMONĖS
2030

 
ĮGYVENDINIMO 

KRITERIJAI 
2030

 

Rodiklio 

pokytis 

2023 m. 

Rodiklio 

pokytis 

2024 m. 

Finansavimas Lėšų suma 

KŪRYBINGAS ŽMOGUS           

Didinti studijų prieinamumą 

Socialinės stipendijos, 

individualios studijų programos, 

neformalaus mokymosi pasiekimų 

(portfolio) pripažinimas, nuotolinio 

mokymo priemonių taikymas 

Laipsnio studentų skaičiaus 

augimas (200 proc. ir daugiau) 
5% 5% 

KU lėšos. 

Tikslinis 

finansavimas  

2023 m. 203 000 Eur 

2024 m. 213 000 Eur 

Studentų nubyrėjimo priemonių 

plano parengimas  
  

KU lėšos. 

 
 

Studijų planų peržiūra įvedant 

studijų dalykus „Minkštųjų 

gebėjimų ugdymui“ 

  
KU lėšos. 

 
 

Stiprinti besimokančiosios 

(akademinės) bendruomenės ryšius 

su praktika 

  

Living Labs koncepcijos taikymas 

studijų programose, visų pakopų 

studentų įtraukimas į projektinę 

mokslo veiklą ir / arba partnerystę 

su verslu ir pramone 

  

Penkių arba daugiau Living Labs 

laboratorijų įkūrimas 
 1 lab. 

KU Strategijos 

fondas 
25 000 Eur 

Bendradarbiaujant su verslu ir 

pramone parengtų disertacijų 

skaičius (200 proc. ir daugiau) 

10% 10% 

Doktorantūros 

konkursinis 

finansavimas 

 

 Vystyti nuotolines studijas, 

kombinuoto mokymo(si) formų 

įvairovę, didinti studijų 

individualizavimo galimybę 

  

  

Virtualios mokslo, studijų ir darbo 

aplinkos plėtra 

Studentų judumas (50 proc. ir 

daugiau) 
10% 10% 

EU– CONEXUS 

Plus, Erasmus+ 

2023 m. 177 970 Eur  

2024 m. 191 660 Eur 

 

Dėstytojų judumas (50 proc. ir 

daugiau)  
15% 15% 

EU– CONEXUS 

Plus, Erasmus+ 

2023 m. 71 400 Eur  

2024 m. 75 700 Eur 

Kombinuotų studijų plėtra 

išnaudojant skaitmeninių 

priemonių galimybes 

Virtualaus mokymosi priemonių 

naudojimas: ne mažiau kaip 50 

proc. studijų programos 

5% 5% RRF projekto lėšos 780 763 Eur 

  

Plėsti kvalifikacijos kėlimo ir 

perkvalifikavimo programas, 

įtraukiant įvairaus amžiaus, įvairios 

ekonominės ir socialinės padėties 

grupes 

Inovatyvaus mokytojų rengimo ir 

kvalifikacijos kėlimo centras 

regione 

Parengtų/keliančių kvalifikaciją 

pedagogų sk. 
15% 15% 

KU lėšos 

2023 m. 180 000 Eur 

2024 m. 180 000 Eur 

 
Neformaliojo švietimo programos 

Studijų prieinamumo didėjimas per 

neformalaus švietimo programų 

dalyvių skaičiaus didėjimą (200 

proc. ir daugiau)   

30%  30%  

Sutrumpintų, papildomų ir 

ištęstinių studijų studentų skaičiaus 

didėjimas (200 proc. ir daugiau) 

30 % 30% 

  Pastatyti ir įsteigti STEAM centrą.   

Projektų, KU lėšos 

KU Strategijos 

fondas 

2023 m.  867 905 Eur  

2023 m.  10 000 Eur 

  
Sveikatos specialistų tobulinimo, 

simuliacijų centro bazės sukūrimas 
  RRF lėšos  
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Sveikatos specialistų rengimo 

plėtra, apimant rezidentūrą  
10 % 10 % Valstybės biudžetas  

  
Dalyvauti kolegijų pertvarkos 

procese 
  RRF lėšos  

Stiprinti mokslininkų akademinės 

karjeros vystymą 

Institucinis podoktorantūros studijų 

modelis 

Augantis podoktorantūros studentų 

skaičius (daugiau kaip 200 proc.) 
20% 20% 

KU 

podoktorantūros 

fondas 

2023 m. 100 000 Eur 

2024 m. 120 000 Eur 

VERTĖ  REGIONUI              

Skatinti mokslo žinių prieigą verslo, 

studijų ir mokslo 

bendradarbiavimui, inovacijų 

kūrimui, diegimui ir plėtojimui 

  

  

Sukurti efektyvų intelektinės 

nuosavybės ir žinių perdavimo 

valdymo modelį  

  

Išaugusi sutarčių su ūkio subjektais 

vertė (daugiau kaip 200 proc.) 
10% 10% 

KU Ūkiskaitinės 

lėšos 

2023 m. 2 224 400 Eur 

2024 m. 2 340 000 Eur 

Bendrų studijų ir mokslo projektų 

tarp regiono verslo ir universiteto 

skaičius (daugiau kaip 50 proc.) 

10% 10% 

RFS ir kt.  

KU Strategijos 

fondas 

46 500 Eur 

Sukurtų / įdiegtų inovatyvių 

sprendimų regiono verslams ir 

viešajam sektoriui skaičius (10 

kartų daugiau per 5–erius arba 10 

metų) 

10% 10% 
KU Strategijos 

fondas 
36 000 Eur 

Stiprinti mokslinės veiklos sklaidą ir 

pridėtinę vertę 

  

  

  

  

Paramos didinimas už mokslo 

rezultatus (publikacijos atvirosios 

prieigos ir aukšto lygio 

tarptautiniuose leidiniuose), 

projektus, mokslo žinių sklaidos 

skatinimas 

  

  

  

  

Mokslo publikacijų atvirosios 

prieigos šaltiniuose skaičius 

(daugiau kaip 500 proc.) 

10% 10% 

KU Mokslo ir 

studijų skatinimo 

fondas 

 

2023 m. 20 000 Eur 

2024 m. 20 000 Eur 

Tarptautiniai projektai (skaičius) 10% 10% 

KU Mokslo ir 

studijų skatinimo 

fondas 

 

2023 m. 10 000 Eur 

2024 m. 10 000 Eur 

Tarptautiniai projektai (vid. vertė) 10% 10% 

Nacionaliniai projektai (skaičius) 10% 10% 

Nacionaliniai projektai (vid. vertė) 10% 10% 

Skatinti naujausių mokslo žinių 

perdavimą mėlynosios ekonomikos 

sektoriams ir stiprinti tvarų regiono 

vystymąsi  

  

Mėlynojo augimo talentų 

akademijos įtvirtinimas regione ir 

žinių perdavimas inovatyviems 

mėlynosios ekonomikos verslams 

Talentų akademijos absolventų 

skaičius (daugiau kaip 100) 
10% 10% 

EU–CONEXUS  

Plus lėšos 

2023 m. 20 000 Eur 

2024 m. 20 000 Eur 

Europos tvaraus urbanizuotų 

pakrančių universiteto vystymas 

Europos tvaraus urbanizuotų 

pakrančių vystymo universiteto 

inicijuotų projektų / paslaugų 

skaičius regione 

10% 10% 
EU–CONEXUS 

Plus lėšos 
 

Mėlynosios ekonomikos 

sektoriams skirtų tarptautinių 

mokslo publikacijų skaičius (200 

proc. ir daugiau) 

10% 10% 
EU–CONEXUS  

RFS lėšos 

2023 m. 10 000 Eur 

2024 m. 2 000 Eur 

Kopgalio laboratorijos 

modernizavimas 
   RRF projekto lėšos 115 087 Eur 
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Siekti mokslo žinių pritaikomumo 

vystant kultūros strategiją mieste ir 

regione 

  

Vystyti bendruomenės kultūrinių 

poreikių tyrimus kultūros politikai 

formuoti, jos įgyvendinimo 

stebėsenai vykdyti. 

Augantis tyrimų skaičius 10% 10% 

KU Strategijos 

fondas  

Tikslinis 

finansavimas  

7 500 Eur 

Didinti Universiteto visuomeninį 

aktyvumą ir Universiteto paveldo 

prieinamumą visuomenei. 

Regiono kultūrai ir istorijai skirtų 

renginių ir kitų informavimo 

priemonių sklaida (pvz., įtrauktų 

gyventojų skaičius daugiau kaip 5 

kartus didesnis) 

10% 10% 
KU Strategijos 

fondas   
9 500 Eur  

SHMF vitražinės menės remontas   
Projektų, KU lėšos 

 

2023 m. 150 000 Eur 

2024 m. 150 000 Eur 

 

BENDRUOMENĖS GEROVĖ          

Savanorystės platformos sukūrimas 

Bendradarbiauti su įvairiomis 

organizacijomis, siekiant rengti ir 

pritraukti savanorius 

Savanorystės sėkmės istorijos 10% 10% 

KU Rektoriaus 

fondo stipendijos ir 

kitos lėšos 

 

Elektroninio administravimo ir 

finansų valdymo tobulinimas 

  

Elektroninių paslaugų integracija ir 

plėtra. 

  

Dokumentų valdymo sistemos 

integralumas, užtikrinant asmens 

duomenų apsaugą 

  RRF lėšos 8 281 Eur 

Perėjimas prie bendros viešojo 

sektoriaus finansų valdymo 

informacinės sistemos (FABIS). 

  
Valstybės 

asignavimai 
 

IT infrastruktūros atnaujinimas ir 

Smart Campus 
  RRF projekto lėšos 434 856 Eur 

Universiteto bendruomenės narių 

individualios, socialinės ir 

kultūrinės įvairovės puoselėjimas 

 

Lygių galimybių gerosios patirties 

sklaida 
  RRF projekto lėšos  

2023 m. 4 920 Eur 

 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 10% 10% 
RRF projekto lėšos  

MSSF lėšos  

11 500 Eur 

30 000 Eur 

Medijų bendradarbystės 

laboratorijos įkūrimas ir 

įveiklinimas 

  RRF projekto lėšos 103 703 Eur 

Sveikatai palankios ir saugios 

aplinkos sukūrimas 

  

Psichologinės pagalbos akademinei 

bendruomenei plėtra 

Psichologinės ir sielovados 

konsultacijos 
5% 5% KU lėšos 

2023 m. 12 000 Eur 

2024 m. 12 000 Eur 

Ergonomiškos ir sveikatai saugios 

mokymosi ir darbo aplinkos 

sukūrimas 

Suorganizuoti mokymai ir įsigytos 

priemonės 
  KU lėšos 

Aplinkos sąlygų 

matavimo darbo vietose 

prietaisai, 3 100 Eur 

  
SHMF sporto salės remontas 

pritaikant lankytojams su negalia   
  

Projektų bei KU 

lėšos 

 

2023 m. 300 000 Eur 

2024 m. 400 000 Eur 

 

Atviros prieigos mokslo ir studijų 

infrastruktūros plėtra 

  

Partnerystės pagrindais atliepiami 

skirtingų bendruomenių poreikiai 

  

Modernizuoti Botanikos sodo 

infrastruktūrą 
  Projektų, KU lėšos  2023 m. 832 523 Eur 

SHMF infrastruktūros 

koncentravimas ir modernizavimas 
  

Projektų bei KU 

lėšos 

 

2023 m. 300 000 Eur 
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JTMGF pastato H. Manto 84 

palėpės pritaikymo studijų 

reikmėms ir pastato renovacija 

  

Projektų bei KU 

lėšos 

 

2023 m. 1 000 000 Eur 

2024 m. 3 000 000 Eur 

 

Pastatytas studentų bendrabutis   
Projektų lėšos.  

KU lėšos 

2023 m. 1 500 000 Eur 

2024 m. 2 000 000 Eur 

Sporto kompleksas   Koncesijos sutartis. Koncesininko lėšos.  

 

 



 8 

 

 

 

 




