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                     PATVIRTINTA 
                     Mykolo Romerio universiteto 
                      rektoriaus 2022 m. vasario 18 d. 
                      įsakymu Nr. 1I-47 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO 2022-2025 METŲ TARPTAUTIŠKUMO 
SKATINIMO PLANAS 

 
1. Šio dokumento paskirtis – nustatyti prioritetines veiklas ir priemones, kurias įgyvendina 

Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) akademiniai ir administraciniai padaliniai, 
siekdami didinti Universiteto studijų ir mokslo kokybę, tarptautinį konkurencingumą, talentų 
pritraukimą. 

2. Šis dokumentas įgyvendina Universiteto strateginį 2021-2023 veiklos planą, Universiteto 
darnios veiklos strategiją, Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetus. 

3. Šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir 
Universiteto vidaus teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Tarptautiškumo skatinimo plano įgyvendinimą prižiūri ir koordinuoja Universiteto 
Tarptautiškumo tarnyba. Įgyvendinantys padaliniai kiekvienai priemonei įgyvendinti parengia 
veiksmų planus. 

5. Priemonės ir veiklos tarptautiškumui skatinti įgyvendinamos pagal su Universiteto 
akademiniais ir administraciniais padaliniais suderintą grafiką. 

6. Atsižvelgiant į Universiteto strateginį veiklos planą, numatomos šios priemonės ir veiklos 
tarptautiškumui skatinti ir tarptautiškumo rodikliams pasiekti: 
 

TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO PLANO TIKSLAI, PRIEMONĖS, RODIKLIAI IR 
ĮGYVENDINANTYS PADALINIAI 

x  - veiklos vyksta numatytais kalendoriniais metais. 

Eil.  
Nr. 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Numatoma 
2022 m.  

  

Numatoma 
2023 m. 

Numatoma 
2024 m. 

Numatoma 
2025 m. Įgyvendinantis 

padalinys 

1.  Tikslas – plėsti Tarptautinių programų (dviejų diplomų, jungtinių) pasiūlą (STR5) 

1.1. Filologijos programos bakalauro 
dvigubo diplomo sutartis su Kosovo 
Universum College  

x    ŽVSF 

1.2. ELPIS registracijai Jungtinė 
magistrantūra  

x    TM 

1.3. Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara 
Bakalauras su Dongseo universitetu  

 x   ŽVSF 

1.4. Jungtinė magistrantūros programa 
Sporto industrijų vadyba (EMJMD 
GOALS)  

x    VVVF 

1.5. Vertimas ir redagavimas: dviejų diplomų 
sutartis su Kazachstano Kokčetau 
universitetu  

x    ŽVSF 

1.6. Pasidalinimo patirtimi renginiai   1 1 1 1 ARC, TT 

1.7. Metodinės paramos priemonės programų 
rengėjams  

x x x x ARC, TT 

2.  Tikslas – didinti tarptautinių laipsnio siekiančių studentų dalį nuo visų studijuojančiųjų (STR20) 
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2.1. Studijų programų portfelio kasmetinis 
atnaujinimas (pasiekiant bent šalies 
vidurkį 32% anglų kalba nuo vykdomų 
programų) 

x x x x fakultetai, ARC, TT 

2.1.1. didinti anglų kalba dėstomų bakalauro 
programų skaičių, peržiūrėti magistro 
programų pasiūlą 

22% 37% 37% 40% fakultetai, ARC, TT 

2.2. didesnis tarptautinių ambasadorių 
įtraukimas 

6 7 8 9 KRC 

2.2.1. socialinės medijos, naujienlaiškis apie 
Universiteto naujienas, virtualūs 
susitikimai pasidalinti universiteto 
naujienomis 

x x x x KRC 

2.3. Alumnų mentorystė studentams, jų 
įtraukimas į studijų procesą 

x x x x ARC 

2.3.1. Naudų paketas užsienio alumnams x x x x ARC 
2.3.2. Alumnų karjeros sekimas x x x x ARC 
2.4. Tarptautinių studentų įtraukimas x x x x fakultetai, ARC, 

TT, KRC 
2.4.1 Sėkmės istorijos, dalinimasis studijų 

Universitete patirtimi. 
x x x x fakultetai, ARC, 

TT, KRC 
2.4.2. Tarptautinių studentų įtraukimas į 

studijų programų komitetų veiklą.  
x x x x fakultetai, ARC 

2.5. Užsienio studentų integracijos Lietuvoje 
didinimas 

x x x x TT, ARC 

2.5.1. Informacijos sklaida apie leidimą 
laikinai gyventi  

x x x x TT 

2.5.2. Sudarytos lietuvių kalbos mokymosi 
galimybės laipsnio siekiantiems 
studentams ir anglų kalbos 
užsieniečiams, kuriems taikoma speciali 
apsauga, be papildomų mokesčių 

x x x x ŽVSF 

2.6. Tarptautinių partnerysčių įveiklinimas 
naujų studentų pritraukimui  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

2.6.1. Strateginių partnerių identifikavimas, 
dėstymo vizitų derinimas į šiuos 
partnerius, mokslo partnerysčių 
mezgimas, bendrų veiklų organizavimas  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

2.7. Universiteto infrastruktūros 
tarptautinimas  

x    ŪT 

2.7.1. Bendravimo erdvės, bendrabučiai, 
dvikalbės informacinės rodyklės, 
skelbimai 

x    ŪT 

2.8. Dėstytojų ir administracijos darbuotojų 
anglų kalbos įgūdžių gerinimas 

x x x x BGC 

2.8.1. anglų kalbos kursai darbuotojams x x x x BGC 
2.9. Stipendijų fondo užsienio laipsnio 

siekiantiems studentams didinimas 
14 16 18 20 KRC 

3.  Tikslas – didinti Universitete studijuojančių specialią apsaugą turinčių užsieniečių (pabėgėlių ir kt.) 
skaičių (ST) 

3.1. Universiteto stipendijų portfelio 
didinimas šiai grupei 

10 12 14 16 KRC 

3.1.1. Kitokio pobūdžio studentų priėmimo 
plėtra (credit transfer students, pvz. iš 
Baltarusijos)  

x x x x fakultetai, ARC, 
KRC 
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3.2. Projektinių galimybių išnaudojimas 
(specialūs kvietimai, per SADM, E+, 
URM) 

x x x x fakultetai, KRC, 
ARC, TT 

3.3. Bendradarbiavimas su NVO, 
dirbančiomis su šios grupės asmenimis, 
kad pasiekti kandidatus, galimybės 
praktikai, įsidarbinimui  

x x x x fakultetai, KRC, 
ARC, TT 

3.3.1.. NVO partnerių identifikavimas x x x x fakultetai, KRC, 
ARC, TT 

4. Tikslas – didinti Universitete studijuojančių užsienio ir išeivijos lietuvių skaičių (ST) 

4.1. Partnerysčių didinimas, didžiausių 
lietuvių bendruomenių identifikavimas, 
specialių pasiūlymų komunikacijos 
planas ir įtraukimas į tinkamus 
renginius, kitas priemones/ veiklas  

x x x x TT, fakultetai 

4.1.1. Kontaktų su Lietuvių bendruomenėmis 
užmezgimas/surinkimas 

x x x x TT, fakultetai 

4.1.2. Praktikų rezultatų/ įgytos patirties 
viešinimas ar aptarimas su praktikas 
atlikusiais studentais, tam, kad 
išsiaiškinti, ką gali pasiūlyti universitetas 
studentus priėmusioms lietuvių 
bendruomenėms  

x x x x TT 

4.2. Pasaulio lietuvių bendruomenės 
stažuočių Lietuvoje projektas 

 x   TT 

4.2.1. Partnerystės su pasaulio lietuvių 
bendruomene užmezgimas 

 x   TT 

4.3. Pasiūlos lituanistinėms/ baltistikos 
studijoms formavimas (kad galėtų 
atvažiuotų su lituanistinių studijų 
stipendijomis) 

x x x x ŽVSF 

4.3.1. 30 ECTS baltistikos studijų modulio 
parengimas arba lietuvių kalbos kaip 
antros užsienio kalbos pasirinkimo 
įvedimas studijų programoje Dalykinė 
anglų ir kita užsienio kalba  

  x  ŽVSF 

5. Tikslas – didinti ES piliečių arba nuolatinių gyventojų dalis nuo visų tarptautinių studentų (%)  

5.1. VF vietų ir Universiteto lėšomis 
finansuojamų studijų vietų didinimas 
magistro studijose 

x x x x KRC, fakultetai 

5.1.1. Pagalba ES piliečiams teikti paraiškas 
per LAMA BPO  

x x x x KRC 
bendradarbiaujant 
su LAMA BPO 

5.1.2. Universiteto finansuojamos studijų 
vietos gabiausiems ES (ne-Lietuvos) 
piliečiams jungtinėse programose už 
laikotarpį, kai studijuoja Universitete 

x x x x  

6. Tikslas – didinti dalinėms studijoms (mainų programoms) atvykstančių studentų skaičių (skaičiaus 
pokytis (%) ) (STR21) 

6.1. ECTS katalogo kasmetinis atnaujinimas      fakultetai 

6.2. 
 

Naujos paraiškų, sutarčių ir mobilumo 
procesų valdymo sistemos diegimas 
(išvykstantiems, atvykstantiems 
mobilumo dalyviams ir tarp-
institucinėms sutartims/partnerystėms) 

x    TT, ITC 
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6.2.1. Įsigytos Mobility-Online sistemos 
diegimas pagal Universiteto poreikius ir 
Erasmus+ programos reikalavimus 

x    TT, ITC 

6.3. Nacionalinių ir tarptautinių projektų 
galimybių išnaudojimas (LT valstybinės 
stipendijos dalinėms studijoms ir 
užsienio šalių, pvz. Indonezijos, JK, 
DAAD, NordPlus ir t.t.)  

x x x x TT, fakultetai 

6.3.1. Valstybinių stipendijų kvietimų sklaida 
partneriams; NordPlus teisės tinklas; 
trumpų intensyvių studijų pasiūlos plėtra 

x x x x TT, fakultetai 

6.4. Informacijos apie Universiteto dalinių 
studijų galimybes atnaujinimas 

x x x x TT 

6.4.1. Informacijos apie Universitetą 
monitoringas ir atnaujinimas partnerinių 
universitetų tinklalapiuose. 

x x x x TT 

6.4.2. Informacijos apie Universitetą 
atnaujinimas ir sklaida (siūlomos mainų 
galimybės pagal dvišales sutartis, 
tarptautines mainų programas, laisvai 
judančio studento statusą) 

x x x x TT 

6.4.3. Informacijos apie Universitetą 
atnaujinimas portaluose apie studijas 
(dalines) 

x x x x TT 

6.5. Universiteto infrastruktūros 
tarptautinimas 

x    ŪT 

6.5.1. Bendravimo erdvės, bendrabučiai, visur 
užrašai dviem kalbom, skelbimai 

x    ŪT 

6.6. Papildomų/popaskaitinių veiklų pasiūlos 
atnaujinimas, viešinimas anglų kalba 

x x x x BGC, KRC 

7. Tikslas – didinti studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), 
skaičiaus dalį nuo visų studijuojančiųjų (%) (STR 22) 

7.1. Studijų programų žemėlapio sudarymas 
su konkrečiomis programos/krypties 
tarptautiškumo priemonėmis  

x x x x fakultetai 

7.1.1 Atvykstantys dėstytojai, universitetų 
parinkimas, informacijos ir mokymų 
Programų vadovams organizavimas apie 
studentų mobilumą 

x x x x fakultetai, TT 

7.1.2. Mobilumo langai  x x x x fakultetai 

7.1.2.1. Studijų programose suformuotas 
semestras, kuriame visi dalykai būtų 
alternatyviai arba laisvai pasirenkami 

x x x x fakultetai 

7.2. Informaciniai renginiai apie dalyvavimo 
galimybes, sąlygas 

x x x x fakultetai, TT 

7.2.1. Akademinio pripažinimo išaiškinimas 
(įskaitymas/užskaitymas)  

x x x x  

7.2.2. Mainuose dalyvavusių studentų 
įtraukimas į renginius ir socialines 
medijas 

x x x x TT, fakultetai 

7.2.3. Tarptautinių studijų ir praktikų 
mobilumo/ mainų galimybių mugės (su 
užsienio universitetų atstovų, dėstytojų, 
praktikų vietų atstovų dalyvavimu)  

x x x x TT, fakultetai 

7.2.4. Moodle aplinkoje sukurtas mokymų apie 
studentų mobilumo studijoms ir 
praktikai dalykas su įrašais bei jo 
kasmetinis atnaujinimas 

x x x x TT, fakultetai, pagal 
poreikius ARC 

7.3. Lengvai pasiekiamas ir individualus 
studento konsultavimas (guidance) 

x x x x TT, fakultetai 
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aptariant mobilumo galimybes, naudas ir 
sąlygas (ypač siekiant didinti mažiau 
galimybių turinčių ar specialiųjų 
poreikių turinčių studentų įtrauktį į 
mobilumo veiklas)  

7.3.1. Reguliarios studentų apklausos apie 
dalyvavimo mobilume poreikius  

x x x x TT, fakultetai 

7.4. Užsienio kalbos žinių tobulinimas x x x x TT, fakultetai 

7.4.1. Praktikantų ar savanorių įtraukimas 
užsienio kalbų mokymui, o mokymus 
baigusiam studentui numatytas 
papildomas balas atrankoje 

x x x x TT, fakultetai 

7.4.2. Erasmus+ internetinės kalbinės paramos 
priemonės (OLS) naudojimo skatinimas 

x x x x TT 

7.4.3. Mentorystės programos išplėtimas 
(kuratoriai – buvę mentorystės gavėjai) į 
atvykstančių studentų kuravimą: „Aš 
galiu geriau!“ 

x x x x ARC, TT 

7.5. Tolygaus mobilumo visose studijų 
programose didinimas 

x x x x TT 

7.5.1. Studentų konsultavimas aptariant 
mobilumo galimybes, naudas ir sąlygas 

x x x x TT 

7.5.2. Valstybinių stipendijų, kitų šalių dalinių 
studijų stipendijų programų viešinimas 
tikslinėms Universiteto studentų 
grupėms; URM-Universiteto sutarties 
įgyvendinimas – skatinti praktikas 
diplomatinėse atstovybėse ir URM 
padaliniuose 

x x x x TT, fakultetai 

7.5.3. Tarptautinių praktikų vietos duomenų 
bazės sukūrimas fakultetuose ir 
universitete 

x x x x fakultetai, ARC,TT 

7.5.4. Universiteto stipendijų studentų 
mobilumui pagal dvišales sutartis fondo 
suformavimas/steigimas 

 x   TT 

7.6. Studentų studijų ir praktikų mobilumo 
organizavimo tobulinimas 

x    TT 

7.6.1. Studentų judumo pagal Erasmus+ 
programos I pagrindinį veiksmą (KA1) 
organizavimo tvarkos aprašo keitimas 
pritaikant naujo E+ programos etapo 
nuostatoms 

x    TT 

8. Tikslas – didinti tarptautinių dėstytojų ar mokslininkų dalį nuo viso akademinio personalo (%) (STR23) 

8.1. A) Tarptautinių dėstytojų ar mokslo darbuotojų, atvykusių vizitams 3 mėn. ir ilgiau (pagal darbo, 
paslaugų ar kitokias sutartis) dalis nuo viso akademinio personalo (%)  

8.1.1. Užsienio dėstytojų arba tyrėjų 
įdarbinimo, paslaugų teikimo konkursai 

x x x x TT, fakultetai 

8.1.1.1. Bakalauro/magistro studijose anglų 
kalba 

x x x x TT, fakultetai 

8.1.1.2. Doktorantūros studijose (dalykų 
dėstymui; gynimo taryboms) 

x x x x MIPC  

8.1.2. Tarptautinių ir nacionalinių kvietimų 
galimybės įdarbinti panaudojimas 
(pritraukti tarptautiniams dėstytojams)  

x x x x fakultetai 

8.1.2.1. Marie Skłodowska-Curie veiklos 
(MSCA), podoktorantūrinės studijos, 
Fulbright scholar (1-2 semestrams), 
Karaliaus Sedžiongo institutų (KSI) 
fondas (planuojama, kad siunčiami KSI 

x x x x fakultetai 
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fondo dėstytojai bus darbinami vietos 
šalyje (Lietuvoje)) 

8.1.3. Partnerysčių su universitetais, kurie 
įgyvendina/teikia paraiškas arba patys 
finansuoja savo dėstytojų, tyrėjų ar 
podoktorantūros stažuotes, plėtra  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

8.1.4. Azijos centro stiprinimas x x x x AC 

8.1.4.1. savanorių kvietimas viešinamas per 
Azijos šalių ambasadas, partnerius 
universitetus Azijos valstybėse 
(Japonija, Taivanis, kt.)  

x x x x AC 

8.1.5. Kitų regionų ( Baltijos-Ukrainos studijų, 
tyrimų ir inovacijų, Frankofoniškų šalių 
studijų ir kt.) centrų stiprinimas  

x x x x TM, 
FŠSC, TT, 
fakultetai 

8.2. B) Tarptautinių dėstytojų ar mokslo darbuotojų, atvykusių vizitams trumpesniam negu 3 mėn. 
laikotarpiui dėstyti pagal mainų programas ar stažuotėms, dalis nuo viso akademinio personalo (%) 

8.2.1 Nacionalinės priemonės kviestiniams 
dėstytojų vizitams finansuoti  

x x x x fakultetai 

8.2.1.1. paraiškos kviestinių dėstytojų vizitams 
finansuoti (kasmet spalio mėn.) 

x x x x fakultetai 

8.2.2. Dalyvavimas Eurasia Foundation (from 
Asia) programoje 

x x x x ŽVSF KI 

8.2.3. Dalyvavimas Fulbright specialist  
programoje  

x x x x TT, fakultetai 

8.2.3.1. Poreikių identifikavimas JAV ambasadai x  x  TT, fakultetai 

8.2.4. Dalyvavimas Senior Lawyers 
programoje 

x x x x TM 

8.2.5. Dėstymo savaitės kiekviename 
akademiniame padalinyje siekiant 
sukviesti KA107 ir KA103, NordPlus ir 
SEMP dėstytojams  

x x x x fakultetai, 

8.2.5.1. Derinamos datos ir temos dėstymo 
savaitėms (iki einamojo semestro 
pabaigos kitam semestrui) 

x x x x fakultetai, TT 

8.2.6. Intensyvios programos – stažuotės 
užsienio dėstytojams 

x x x x fakultetai, TT 

8.2.6.1. Organizuojamos periodinės  stažuočių 
programos jauniesiems mokslininkams 

x x x x Fakultetai, MIPC 

8.2.6.2. Organizuojamos periodinės  stažuočių 
programos patyrusiems mokslininkams 

x x x x Fakultetai, MIPC 

8.2.7. „MRU Summer University“ koncepcijos 
plėtojimas 

x x x x fakultetai, TT 

8.2.7.1. Mišrių intensyvių programų su dar 2 
universitetais vykdymas vasaros metu iki 
liepos 30 d. 

x x x x fakultetai, TT 

9. Tikslas – dėstytojų ar mokslininkų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ar studijų 
instituciją dalies nuo bendro akademinio personalo skaičiaus didinimas (STR24) 

9.1. Dėstytojų atrankos organizavimo 
tobulinimas  (personalo judumo pagal 
Erasmus+ programos Pirmą pagrindinį 
veiksmą (aukštasis mokslas) 
organizavimo tvarkos aprašo keitimas 
pritaikant naujo Erasmus+ programos 
etapo nuostatoms)   

x    TT 

9.1.1. Centralizuotos arba daliai lėšų 
centralizuotos atrankos (dėstytojų 
registracijos) įgyvendinimas    

x x x x fakultetai, TT 

9.2. Sklaidos apie dalyvavimo dėstymo 
vizituose, stažuotėse užtikrinimas 
siekiant pritraukti naujų dalyvių 

x x x x fakultetai, TT 
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9.2.1. Periodiniai mobilumo dalyvių patirties ir 
aplankyto partnerio pasidalinimo 
renginiai, pranešimai socialinėse 
medijose 

x x x x fakultetai, TT 

9.3. Galimybių dalyvauti tarptautiniuose 
mainuose, vykti į stažuotes pagal 
tarptautines programas viešinimo plėtra 
(stažuotėms pagal nacionalines dvišales 
programas, LINO programą, LMT 
finansuojamus vizitus (jei/kai bus 
atnaujinti) 

x x x x TT, KRC 

9.3.1. Universiteto naujienlaiškio rubrikos 
įgyvendinimas 

x x x x TT, KRC 

10.  Tikslas – didinti įveiklintų tarptautinių partnerysčių skaičių (STR25)  
A) Tarptautinių institucinių partnerysčių, kuriose Universitetas ar atskiri fakultetai aktyviai dalyvauja 
(tinklai, asociacijos ir pan.) skaičius 

10.1. Sudaryti visą tarptautinių partnerysčių 
žemėlapį, jį išanalizuoti, suderinti 
prioritetus susiejant su studijų kryptimis 
ir sukurti tvarią partnerysčių (institucinių 
narysčių) valdymo sistemą  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

10.1.1. Esamos būklės analizė ir prioritetinių 
partnerysčių įveiklinimas siekiant 
studijų krypčių tarptautinimo 

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

10.1.2. Tvarios tarptautinių partnerysčių 
sistemos diegimas 

x x   TT, MIPC 

11.  Tikslas – didinti tarptautinių akademinių partnerysčių skaičių (STR26) 

11.1. Įveiklintų mokslo partnerysčių skaičius (ST): 

11.1.1. Pozicijų QS reitinguose gerinimas x x x x fakultetai 

11.1.2. Ne mažiau nei trys publikacijos su 
užsienio universitetu 

x x x x fakultetai 

11.2. Įveiklintų studijų partnerysčių (jungtinių ir dvigubo laipsnio programų, Cotutelle, vasaros mokyklos ir 
pan.) skaičius (ST): 

11.2.1. Pasirašytų sutarčių dėl dvigubo diplomo, 
Jungtinių studijų programų monitoringas 

x x x x TT, fakultetai 

11.2.2. Partnerysčių žemėlapis: esamos būklės 
analizė ir pasirinktų partnerysčių 
įveiklinimas (arba partnerysčių keitimas) 
siekiant studijų krypčių tarptautinimo 

x x x x TT, fakultetai 

11.3.  Įveiklintų dvišalių sutarčių su Universitetais iš trečiųjų šalių (t. y. matuojant ne mažiau kaip 3 bendras 
veiklas per 3 metų laikotarpį) skaičiaus augimas (ST) 

11.3.1. Dvišalių sutarčių bendrų veiklų 
apskaitos sistemos sukūrimas  

x  
 

  fakultetai, MIPC, 
TT, ITC 

11.3.1.1. Fizinės ir virtualios bendros 
konferencijos/seminarai 

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

11.3.1.2. Išnaudojamos visos tarptautinių ir 
nacionalinių kvietimų galimybės 
projektinei veiklai, (kompetencijų 
gerinimui, patirties pasidalinimui)  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

11.3.1.3. kultūriniai renginiai/festivaliai (su KRC  
arba tik KRC inicijuojami)  

x x x x KRC, fakultetai, TT 

11.3.1.4. studentų mainai (ŠMPF dalinėms 
studijoms ir pagal sutartis) 

x x x x TT, fakultetai 

12. Tikslas – didinti studijų krypčių skaičių QS dalykiniame reitinge (ST)  

12.1. Mokymų, išsiaiškinti dalykinių reitingų 
kriterijų struktūrą, organizavimas 

x x x x TT 

12.1.1. Paramos ir priemonių poreikių analizė, 
kad studijų kryptis pasiektų dalykinį 
reitingą 

x x x x TT 
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12.2. Kriterijų stebėsena x x x x TT 

12.2.1. Įtraukti į stebimus rodiklius x    TT 

12.3. Institucijos patekimas į bendrąjį 
tarptautinį reitingą 

 x x x TT 

12.3.1. kitų reitingavimo sistemų, kurioms būtų 
tikslinga teikti duomenis analizė – THE, 
ARWU, UMultirank 

 x x x TT 

13. Tikslas – dalyvauti Europos universitetų aljansuose (STR28) 

13.1. Europos universitetų aljanso 
paraiška/plėtra  

x x x x fakultetai, MIPC, 
TT 

13.1.1. Analizė prie kurių Aljansų vertybiškai 
galėtų prisijungti Universitetas (pagal 
EK kvietimą remiantį dabartinių Aljansų 
plėtrą) 

x    fakultetai, MIPC, 
TT 

13.1.2. Paraiškos teikimas 1 x   fakultetai, MIPC, 
TT 

______________________ 


