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VU TSPMI veiklos dešimtmetis – dėmesys mokslo tyrimų plėtrai, studijų 
kokybei, konstruktyviam dalyvavimui VU reikaluose ir visuomeniškumui: 

Mieli kolegos, 

Kadangi ši ataskaita yra paskutinė mano kaip VU TSPMI direktoriaus ataskaita Tarybai, nusprendžiau 
atsiskaityti ne tik už 2018 m. veiklos rezultatus, bet kartu įvertinti ir dviejų vadovavimo institutui 
kadencijų rezultatus. Kaip ir anksčiau, pagrindiniai pasiekimai ir iššūkiai pristatomi vertinant juos 
instituto strateginių prioritetų požiūriu bei atsižvelgiant į platesnę aplinką ir jos pokyčius.  

Toliau pateikiamose skaidrėse matysite pagrindinius pokyčius, iliustruojančius, jog VU TSPMI įsitvirtino 
kaip šaliai svarbus socialinių mokslų centras, kuriame vykdomi aukšto lygio tarptautiniu mastu 
pripažįstami mokslo tyrimai, organizuojamos aukštos kokybės studijos, kuris prisideda prie VU 
įgyvendinamų pokyčių, jos bendruomenės reikalų ir Lietuvos visuomenei svarbių klausimų svarstymo. 
Artėjant trečiojo instituto gyvavimo dešimtmečio pabaigai galima teigti, jog jis šiuo metu yra kokybės 
konsolidavimo etape, kai svarbu išsaugoti turimas stiprybes kartu reaguojant į pokyčius Lietuvoje ir 
pasaulyje, pirmiausia augančią konkurenciją ir su aukštuoju mokslu siejamus lūkesčius. 
Perfrazuodamas vieną iš adaptyvios lyderystės principų sakyčiau, jog institutui svarbūs kelis dalykai: 
puoselėti tai, ką privalu išsaugoti – akademinės laisvės, pagarbos kolegoms ir studentams bei 
atsakomybės prieš visuomenę vertybes, atsisakyti to, kas trukdo tinkamai reaguoti į aplinkos pokyčius, 
pirmiausia nevengiant eksperimentuoti su mokymų ir tyrimų metodais, ir nepamiršti, kad visa tai 
daroma vardan misijos ugdyti mąstantį, kuriantį ir veikiantį elitą. Tuos, kurie suvokia savo žinojimo 
ribas, geba pasižiūrėti į savo ir bendruomenės reikalus iš distancijos, ir kartu autentiškai rūpinasi 
bendrais tikslais. 

Svarbiausia savo kaip vadovo užduotimi laikiau instituto administracijos ir visos bendruomenės 
telkimą, įgalinimą bei strateginį veikimą, siekiant prioritetinių instituto tikslų. Šio pristatymo pabaigoje 
matysite stiprintinas veiklos kryptis, kurias buvau įvardinęs 2009 m., kai bendruomenei pristačiau savo 
kaip kandidato į direktorius viziją. Jūsų palaikymo dėka pavyko rezultatyviai judėti link iškeltų tikslų. 
Nuoširdžiai dėkoju už bendrą darbą jums – kolegoms administracijoje, dėstytojams, studentams, 
alumnams, globėjams ir instituto bičiuliams.  

Prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas  

VU TSPMI direktorius 



Strateginiai prioritetai: 
1.  Išskirtinės, platų politikos supratimą suteikiančios bakalauro 

studijos, sėkmingai konkuruojančios Europos universitetinėje 
erdvėje. 

2.  Į individualius studentų pasirinkimus orientuotos 
magistrantūros studijos. 

3.  Atsakinga ir tarptautiniu mastu žinoma tyrėjų bendruomenė, 
kurianti naujas, valstybei ir regionui svarbias žinias. 

4.  Gyvybinga dėstančiųjų, besimokančiųjų ir baigusiųjų studijas 
bendruomenė. 

5.  Labiausiai studentus įtraukiantis, matomiausias ir 
visuomeniškiausias Vilniaus universiteto kamieninis akademinis 
padalinys. 

6.  Visuomenei atvira diskusijų aktualiais politiniais klausimais 
erdvė. 
 



Lietuvoje toliau mažėja abiturientų...: 



… ir stojančiųjų į universitetus skaičius: 



Taip pat mažėjo besirenkančiųjų socialinius 
mokslus (stojančiųjų prioritetai): 



Išreiškusių ketinimą studijuoti VU TSPMI skaičius 
(VF+VNF+VNF/ST) buvo panašus kaip 2016 m....: 



... o procentu nuo stojusiųjų (VF+VNF+VNF/ST) kaip 
2017 m.: 



VU TSPMI politikos 
mokslų programa – 
viena populiariausių 
socialinių mokslų 
programų Lietuvoje 
(pasirašiusieji sutartis 
dėl visų finansavimo 
vietų): 



Vidutinis konkursinis balas ir toliau yra didesnis už VU teisės bei 
ekonomikos ir kai kurių kitų Lietuvos universitetų politikos mokslų 
programų (VF) balus: 



Visiškai sumažėjo nepasirašiusiųjų studijų sutarčių 
skaičius (stojusieji į bakalauro programą): 



Toliau augo išvykstančių studijuoti/praktikuotis į užsienį 
skaičius: 



2018 m. sumažėjo stojančiųjų į VU TSPMI magistro 
programas skaičius, o per dešimt metų jis svyravo: 



Sumažėjo priimtųjų į antros pakopos ir laipsnio nesuteikiančias 
(pedagogikos) programas skaičius (VF+VNF), o per dešimtmetį taip 
pat matomas šio skaičiaus svyravimas: 



Pagrindiniai pastebėjimai bakalauro studijų srityje: 

 



Pagrindiniai pastebėjimai magistro studijų srityje: 



Šiek tiek išaugo tarptautinių publikacijų skaičius: 



Stabiliai augo bent vieną tarptautinę publikaciją paskelbusių tyrėjų 
skaičius: 



Tačiau doktorantūros studijų rezultatyvumas buvo netolygus ir 
mažesnis, nei planuota: 



Mokslo projektų lėšos priklauso nuo šaukimų, pastaraisiais metais 
išaugo tarptautinių projektų dalis: 



MOSTA ekspertų vertinimu VU TSPMI vienintelis Lietuvoje yra stiprus 
tarptautiniu mastu, vykdomi tyrimai yra aukšto lygio ir pripažįstami 
tarptautiniu mastu: 



Pagrindiniai pastebėjimai mokslo 
tyrimų srityje: 
1. Tarptautines publikacijas skelbiančių tyrėjų grupė plečiasi, augo publikacijų 

skaičius, įskaitant tarptautines publikacijas. Tačiau šie pasiekimai nevyko 
nacionalinių tyrimų sąskaita – toliau atliekami tyrimai ir publikuojama 
Lietuvos visuomenei svarbiomis temomis. 

2. Per dešimtmetį ženkliai išaugo įplaukų už mokslo projektus apimtys, taip pat 
pastaraisiais metais padidėjo lėšų už tarptautinius projektus dalis.  

3. Tarptautinė tinklaveika priklauso nuo metų –  2018 m. skaitytų pranešimų 
tarptautinėse konferencijose skaičius vėl išaugo, daugiau paskelbta 
publikacijų užsienio kalba.  

4. Doktorantūros rezultatyvumas esmingai nepasikeitė ir svyruoja priklausomai 
nuo metų. 2017 metais buvo koreguota priėmimo į doktorantūrą tvarka, 
numatant aktyviau į galimų tematikų rengimą įtraukti potencialius vadovus. 
Kol kas per anksti vertinti jos veiksmingumą. 

5. Įvertinant su mokslo tyrimų rezultatų sklaida, ypač tinklaveikos ir tarptautinių 
publikacijų poreikį, 2018 m. tam buvo skirta daugiau išteklių, o atsižvelgiant į 
gerą finansinę padėtį, skiriamų papildomų lėšų mokslo veikloms apimtys dar 
padidintos 2019 m.; 

6. Pagrindiniai iššūkiai artimiausiais metais yra įtvirtinti 2018 m. įgyvendintą 
naują VU TSPMI mokslo tyrimų organizavimo struktūrą, kelti kvalifikacinius 
reikalavimus akademinėms pareigybėms bei derinti pedagoginę ir mokslo 
tyrimų veiklas. 

 



Pagrindiniai rezultatai kitose 
prioritetinėse srityse: 

1. 2018 m. įvyko 122 renginiai. Išskirtinai instituto bendruomenei skirtų ir organizuotų renginių 
2018 m. buvo 29. Daug dėmesio sulaukė 2017 metų rudenį ir 2018 m. pirmoje pusėje 
pradėtas valstybingumo 100-mečiui skirtas disputų ciklas „Pavojingos mintys“. Paminėtinas 
tarptautinis seminaras, skirtas mažų valstybių saugumui, kuriame dalyvavo šioje srityje 
tarptautiniu mastu žinomi tyrėjai, adaptyvios lyderystės mokymai, suderinti su konferencija, 
skirta pokyčių valdymui viešajame sektoriuje. Palaikomos studentų iniciatyvos. 

2. Įtvirtinta reguliari vidinė komunikacija, įskaitant direktoriaus naujienlaiškius, metinius 
pokalbius, susitikimus su studentais ir dėstytojais, bei išorės komunikacija, išnaudojant 
įvairius kanalus ir iniciatyvas. Įsteigta akademinės konsultantės pareigybė, sustiprinta 
projektinė veikla. 

3. Aktyviai bendradarbiauta su VU TSPMI alumnų draugija - 2019 metų pradžioje jai priklausė 
575 nariai. Draugija atstovauja alumnus universitetinėse veiklose („fuksų“ stovykloje, 
bendruomenės šventėse), organizuoja viešas paskaitas, įgyvendina mentorystės programą, 
remia studentų iniciatyvas, 2017 m. draugija įsteigė stipendijos fondą ir įteikė dvi stipendijas.  

4. Aktyviai dalyvaujame VU vykstančiose pertvarkose, išbandydami pilotinius projektus ir 
dalindamiesi gerąja praktika.  

5. Įvairiose žiniasklaidos priemonėse VU TSPMI buvo paminėtas 5283 kartus, iš jų 4842 kartus 
žiniasklaidoje buvo minimi mūsų ekspertai. TSPMI buvo matomiausiu VU padaliniu 
žiniasklaidoje. MOSTA ekspertų nuomone, TSPMI „vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus 
ir yra labai svarbus partneris už akademinės bendruomenės ribų“. 

 



VU TSPMI įplaukos po atskaitymų išaugo iki beveik 1400 000 EUR: 



Atskaitymai  nuo įplaukų už studijas ir mokslą pastaruoju metu buvo 
stabilūs: 



Pagrindiniai pastebėjimai finansų klausimais: 

1. Pagrindiniai pokyčiai per dešimt metų – išaugusios bendros įplaukų apimtys, 
smarkiai padidėjusi biudžetinio studijų finansavimo dalis ir išaugusios įplaukos 
už mokslo tyrimus. Pavyzdžiui, biudžeto lėšos 2018 m. sudarė net 80,65 proc. ir 
nuo 2009 m. išaugo 152 proc. Įplaukos už studijas vis dar sudaro didžiąją 
įplaukų dalį (70,59 proc.). 

2. Pajamų surinkimas priklauso tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių veiksnių: 1) 
stojamųjų rezultatų  ir mokslo veiklos (TSPMI); 2) atskaitymų ir mokėjimų 
tvarkos (VU viduje); 3) universitetų finansavimo modelio keitimo (ŠMM). 

3. Pagrindinės išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė apie 80 
proc. visų lėšų, likusi dalis teko prekių ir paslaugų apmokėjimui. Pastaraisiais 
metais turėjome galimybių investuoti į TSPMI puslapio atnaujinimą, 
infrastruktūros išlaikymo ir kitus poreikius. Kryptingai didintos lėšos į mokslo 
rezultatus orientuotai veiklai. 

4. 2018 m. užbaigti su didžiausiu į kitus metus perkeltu lėšų likučiu per paskutinius 
dešimt metų (223 641 EUR). 

5. Sukauptą rezervą planuojame naudoti dar labiau didindami finansavimą 
strateginiams instituto tikslams mokslo tyrimų plėtros srityje – daugiau lėšų 
skirdami tyrėjų mobilumui ir dalyvavimui konferencijose, publikacijų rengimui, 
aktyvesnei ir kryptingesnei tyrėjų grupių veiklai.  



Apibendrinimas – kas padaryta 2009 m. 
„stiprintinomis“ įvardintomis veiklos kryptimis? 

1. Mokslinių tyrimų plėtojimas (stiprinant paskatas užsiimti jais) ir jų viešinimas: 

• ES finansuojamų tyrimų plėtojimas; 

• Intensyvesnis dalyvavimas lyginamosiose šalių studijose ir bendruose 
projektuose, mokslininkų iš kitų Europos šalių pritraukimas; 

• TSPMI ekspertizės, vertinamos ir žinomos Europoje, plėtojimas; 

• Nacionalinio programinio finansavimo išnaudojimas; 

2. Studijų kokybės stiprinimas: 

• Ieškoti naujų formų kuo anksčiau įtraukti studijuojančius į mokslinius tyrimus 
bei tolesnes studijų pakopas; 

• Doktorantūros studijų glaudesnis susiejimas su tyrimais, tyrimų - su darbo 
vertinimais. 

3. Finansavimo subalansavimas ir stabilizavimas: 

• Studijų formų santykio ir studentų skaičiaus peržiūra, mažinant neakivaizdinių 
ir didinant kokybiškomis studijomis suinteresuotų studentų skaičių, derinant 
tai su finansavimo galimybėmis; 

• Skirtingų finansavimo šaltinių subalansavimas. 

4. Indėlis į viešosios politikos analizę: didesnis dėmesys “policy, not politics”. 

 



Tel.: (+370) (5) 251 41 30 

www.tspmi.vu.lt  
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Vokiečių g. 10, Vilnius 01130, Lietuva 

tspmi@tspmi.vu.lt 

Instagram 

 
 

AČIŪ JUMS UŽ BENDRUS DARBUS! 
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