Veiksmų planas po išorinio institucinio Mykolo Romerio universiteto veiklos vertinimo

Apibendrintos ekspertų
rekomendacijų temos

Numatomi veiksmai (priemonės)

Atsakingi

Terminas iki
kurio
numatoma
įgyvendinti
veiksmus

STRATEGINIS VALDYMAS
Strateginės nuostatos

Patikslinti MRU misiją ir viziją 10 metų strateginės raidos perspektyvoje

Plėtros prorektorius

SSGG analizės pagrindu apibrėžti MRU vizijai įgyvendinti reikalingas veiksmų kryptis
ir nustatyti efektyvaus tokių veiksmų krypčių įgyvendinimo būdus
Atnaujinti Universiteto strateginį veiklos planą, peržiūrint pagrindinių veiklos sričių
atitiktį misijai ir vizijai, apibrėžiant pagrindines vidutiniu ar ilguoju laikotarpiu
numatomas vykdyti veiklos kryptis

Plėtros prorektorius
Plėtros prorektorius

2015 m. II
ketvirtis
2015 m. II
ketvirtis
2015 m. II
ketvirtis

STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Studijų prorektorius
Studijų programų kūrimas ir
valdymas
Universitete įdiegti lygiagretų vertinimą ir grįžtamojo ryšio studentams suteikimo Studijų prorektorius
Studentų vertinimas

2016 m. I
ketvirtis

Kokybės užtikrinimo procedūrų
viešinimas

Atlikta (201406-30)

Parengti ir patvirtinti studijų programų rengimo ir tobulinimo tvarką.

praktiką, Studijų rezultatų vertinimo tvarkoje ir Studijų tvarkoje numatant ne mažiau
kaip dviejų vertintojų dalyvavimą egzaminuojant raštu ir žodžiu bei egzamino rezultatų
grupinį ir individualų aptarimą su studentais.
Studijų programų kokybės užtikrinimo procedūros, reglamentuojantys dokumentai,
kuriuose yra nustatytos atsakomybės, procesai ir jų tarpusavio sąveikos, MRU yra viešai
skelbiami lietuvių ir anglų kalba MRU www puslapyje:
http://www.mruni.eu/lt/studijos/studiju_kokybe/mru_teises_aktai_reglamentuojantys_vid
ine_studiju_kokybes_vadybos_sistema/
http://www.mruni.eu/en/current_students/quality_of_studies/mru_legislation_regulating_
internal_system_for_studies_quality_management/
Taip pat lietuvių ir anglų kalba MRU www puslapyje yra paskelbti naujų studijų
programų rengimo procesai ir vykdomų studijų programų kokybės tobulinimo procesai
pavaizduoti schematiškai:
http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/stud_progr
_ir_kokyb_uztikrinimo_grupe/LT_Studiju%20programu%20proceduru%20MRU_SCHE
MA.pdf
http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/stud_progr
_ir_kokyb_uztikrinimo_grupe/EN_Procedures%20of%20Study%20Programmes_SCHE
ME.pdf

Studijų prorektorius

2016 m. II
ketvirtis

Apibendrintos ekspertų
rekomendacijų temos

Numatomi veiksmai (priemonės)

Studijų grįžtamojo ryšio sistema

Mykolo Romerio universiteto Studijų grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkoje,
patvirtintoje Senato nutarimu 2014 m. birželio 30 d. Nr. 1SN-52 nustatyta, kad
“ 3. Studentų, klausytojų apklausas sudaro:
3.1. Klausimynas apie studijų dalyką.
3.2. Klausimynas apie studijų dalyką studijuojamą nuotoliniu būdu.
3.3. Klausimynas apie studijų dalyko dėstymo kokybę atvykstantiems Erasmus
ir kitų judumo programų studentams.
3.4. Klausimynas apie studijų praktikos kokybę.
3.5. Klausimynas apie pasirinktą studijų programą.
3.6. Klausimynas apie studijų proceso organizavimo kokybę atvykstantiems
Erasmus ir kitų judumo programų studentams.
3.7. Klausimynas apie studijų stabdymo priežastis.
3.8. Klausimynas apie studijų nutraukimo priežastis.
3.9. Klausimynas apie doktorantūros studijų kokybę.
4. Absolventų apklausas sudaro Klausimynas apie studijuotą programą ir įgytas
kompetencijas.
12. Apklausų rezultatų analizę ne rečiau kaip kartą per studijų semestrą atlieka studijų
programų komitetai, ir dėstytojai. Doktorantūros krypties komitetai apklausų rezultatų
analizę atlieka ne rečiau kaip kartą per studijų metus. Fakultetų Studentų skyriai,
Akademinių reikalų centras, Mokslo centras Rinkodaros centras, ir kiti Universiteto
padaliniai apklausų rezultatus analizuoja pagal poreikį.
13. Apibendrinti apklausų rezultatai pateikiami apklausoje dalyvaujantiems studentams,
klausytojams, absolventams ar kitiems socialiniams dalininkams, užtikrinant apklausose
dalyvavusių asmenų duomenų konfidencialumą. Dalyką dėsčiusiam dėstytojui to dalyko
studentų (klausytojų) apklausos rezultatai atsiunčiami automatiškai į jo elektroninį paštą
pasibaigus egzaminų sesijai.
14. Studijų programų komitetai, kiekvieną pusmetį, o doktorantūros krypties komitetai
kiekvienais metais aptaria apklausų rezultatus su studentais, klausytojais, dėstytojais,
absolventais ir kitais socialiniais dalininkais ir numato iš jų išplaukiančias studijų
kokybės tobulinimo priemones. Susitikimų protokolai pateikiami Akademinių reikalų
centrui ir (ar) Mokslo centrui.
16. Apklausų rezultatai yra prieinami Universiteto bendruomenei ir kitiems socialiniams
dalininkams. Studentų ir absolventų nuomonė apie studijų kokybę teisės aktų nustatyta
tvarka skelbiama Universiteto internetiniame puslapyje.
17. Studijų ir mokslo kokybės tobulinimo veiksmų planai Universiteto bendruomenei yra
prieinami Universiteto elektroninėje erdvėje.“
Užbaigti diegti studentų grįžtamojo ryšio ir formuojamojo studijų rezultatų vertinimo
sistemą

Atsakingi
Studijų prorektorius

Terminas iki
kurio
numatoma
įgyvendinti
veiksmus
Atlikta (201406-30)

2015 m. IV
ketvirtis

Apibendrintos ekspertų
rekomendacijų temos
Studijų tarptautinimas

Mokymosi
veiklos

visą

Numatomi veiksmai (priemonės)
Atnaujinti tarptautiškumo plėtojimo nuostatas Universiteto strateginiame veiklos plane
(žr. Strateginį valdymą).

gyvenimą

Plėtoti studentų ir dėstytojų tarptautiškumą panaudojant Erasmus+ programos strateginės
partnerystės ir žinių aljanso kūrimo bei 2014 m. balandžio mėn. MRU iniciatyva įsteigto
Europos-Azijos žinių konsorciumo „Socialinės technologijos sumaniai ir įtraukiai
visuomenei“ veiklos priemones.
Su Universiteto studentų atstovybe (MRUSA) įdiegti formalias priemones kitų šalių
studentų atstovavimui užtikrinti.
Parengti kelių lygių studijų rinkodaros sistemą, kuri įgalintų centralizuotai ir fakultetų
iniciatyva skleisti informaciją apie formalias, tęstines ir neformalias studijas bei
pritraukti ir organizuoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas viešam ir privačiam
sektoriui bei atskiriems individams
Sukurti akademinės paramos studentų mokymuisi sistemą

Atsakingi

Terminas iki
kurio
numatoma
įgyvendinti
veiksmus

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius
Plėtros prorektorius
Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius

2015 m. II
ketvirtis

Studijų prorektorius
MRUSA
Plėtros prorektorius
Fakultetų dekanai

2015 m. II
ketvirtis
2016 m. II
ketvirtis

Studijų prorektorius

2016 m. IV
ketvirtis

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius

Atlikta (201406-30)

2020 I ketvirtis

MOKSLO VEIKLA
Mokslo tiriamosios veiklos
sąsajos
su
strateginėmis
nuostatomis

Mokslo centre įvestas naujas vadybininko etatas, kurio pagrindinė funkcija – partnerių
tarptautiniams mokslo projektams paieška ir pagalba mokslininkams ir tyrėjams rengiant
tarptautinius mokslo projektus.
Sukurta unifikuota tarptautinių mokslo renginių administravimo sistema, siekiant
įgyvendinti strateginį tikslą - mokslinių tyrimų rezultatus pristatyti aukšto lygio
nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose.
Kartu su pasaulyje pripažinta Elsevier akademine leidykla pradėti leisti atvirosios
prieigos aukšto tarptautinio lygio mokslinius žurnalus anglų kalba.
Naujojoje Studijų, mokslo ir tarptautinio mobilumo centro infrastruktūroje įsteigti
laboratorijų tinklą, įgyvendinantį ilgalaikes tarpkryptines MRU mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) programas ir sutelkus stipriausius esamus
žmogiškuosius resursus sukurti efektyvią mokslo ir inovacijų paramos sistemą
Vadovaujantis pažangių pasaulio universitetų praktika, jų naudojamais IT sprendimais,
įdiegti pažangią elektroninę MRU mokslo vadybos sistemą (angl. Research Intelligence
System).
Naujojoje Studijų, mokslo ir tarptautinio mobilumo centro infrastruktūroje įkurti
Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklą.
Į mokslinių laboratorijų vykdomą projektinę veiklą įtraukti MRU alumnus, doktorantus
ir aktyviausius bakalauro ir magistro studijų studentus.
Priimtas sprendimas ne žengti į naujas sritis, o tarpdisciplininius mokslinius tyrimus
toliau vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų laboratorijose pagal ilgalaikes mokslo
programas:

2015 m. III
ketvirtis
2015 m. IV
ketvirtis

2015 m. IV
ketvirtis

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius

2020 m. I
ketvirtis

Apibendrintos ekspertų
rekomendacijų temos

Mokslo tiriamosios
savianalizė

veiklos

Numatomi veiksmai (priemonės)
1. Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
2. Socialinės technologijos
3. Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
4. Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
5. Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
Dalyvauti tarptautiniame Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)
administruojamame mokslinės veiklos palyginamajame tyrime.

Atsakingi

Terminas iki
kurio
numatoma
įgyvendinti
veiksmus

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius

2015 m. II
ketvirtis

Studijų prorektorius

Atlikta (201406-30)

Plėtros prorektorius

2015 m. II
ketvirtis
2015 m. IV
ketvirtis

POVEIKIS ŠALIES PLĖTRAI
Studentų praktika

Trečioji misija

Senato 2014-06-30 nutarimu Nr. 1SN-57 „Dėl praktikoms skiriamų kontaktinio darbo
valandų nustatymo“ padidintos arba suvienodintos tarp skirtingų studijų programų
kontaktinio darbo valandos, skirtos studentų konsultacijoms.
Mykolo Romerio universiteto Studijų grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkoje,
patvirtintoje Senato nutarimu 2014 m. birželio 30 d. Nr. 1SN-52 nustatyta, kad
“3. Studentų, klausytojų apklausas sudaro:
3.4. Klausimynas apie studijų praktikos kokybę.”
Trečiosios misijos tikslus integruoti į universiteto strateginį veiklos planą (žr. Strateginį
valdymą).
Laboratorijose dirbančių mokslininkų potencialą susieti partnerystėmis su verslo ir
viešojo sektoriaus institucijomis, Europos-Azijos Socialinių Technologijų konsorciumu,
kitomis strateginėmis tarptautinėmis partnerystėmis
Sukurti studentų karjeros ugdymo ir verslumo skatinimo sistemą
Valdymo sistemoje formalizuoti bendravimo su išorės suinteresuotomis šalimis
struktūras, padėsiančias sustiprinti ryšius su visuomene (žr. Strateginį valdymą).
Įgyvendinti mokslas-verslas-valdžia iniciatyvą, kurios tikslas – stiprinti partnerystę su
verslo įmonėmis ir socialiniais partneriais, pateikti valdžios institucijoms moksliniais
tyrimais paremtus valstybės valdymo sprendimus, populiarinti mokslinius tyrimus
visuomenėje.

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius
Studijų prorektorius
Kancleris

2015 m. IV
ketvirtis
2016 m. I
ketvirtis

Mokslo ir tarptautinių
ryšių prorektorius
2020 m. I
ketvirtis

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais rengti bendrus mokslo projektus, renginius,
publikacijas.
Diegti verslo įmonių remiamas doktorantūros studijas.
Parengti instrumentus, skirtus darbdavių nuomonės tyrimui apie universiteto studentų ir
absolventų kompetencijas ir karjerą.

Studijų prorektorius

2017 m. II
ketvirtis

