f PRIEDAS. Generolo

Jono ZemaiEio Lietuvos karo akademijos mokslo ir studijq
kokybinig rodikliq didinimo priemoniq planas

Nuo 2017 m. pavasario-+udens laikorarpiu sutelktomis LKA darbuotojq pastangomis
buvo atlikta LKA problemq analizi ir parengta nauja Akademijos strategija. Joje apibiidinta
LKA misila - rengti ir ugdyti visapusi5kai i5silavinusius, kriti5kai m4standius,
savaranki5kus karininkus, ir LKA vizija - tapti isskirtiniu, modemiu, pripaZintu ir
konkurencingu Lietuvos universitetu, teikiandiu trijq pakoptl universitetini i5silavinim4
Lieovos ir kitq Saliq karininkams, vykdandiu auk5to tarptautinio lygio mokslinius tyrimus,
kuriandiu veiksmingq bendradarbiavimo su kitais universitetais ir uZsienio mokslo tyrimo
centrais sistemq moksliniq tyrimq rezultatq diegimo KAS reikmems ir jq sklaidos
mechanizm4.

Siekiant jgyvendinti LKA misij4 ir vizijq straregijoje suformuotos penkios kryptys,
kurios orientuotos ikokybis uZtikrinimo sistem4 ir sudaro mokslingumo ir studijq proceso
kokybiniq rodikliq didinimo pamat4:
l. Pirmoji strotegine kryptis - aukstos motyvacijos kandidatq studijuoti LI(A
identifikavimas, verbavimas, priemimas i studijas, rengimas ir ugdymas, vadovaujantis LKA
ir Lietuvos kariuomen€s keliamais reikalavimais. 'Jis siejamas su kokybi5kos ir patrauklios
sodijq, karinio rengimo infrastruktlros ir tarpusavio pasitikejimu bei parama grlstos
atmosferos formavimu ir palaikymu, jtraukiant kari[nus i studijq programq kokybds
uZtikrinimo, tobulinimo procesq per jq atstovime LKA senate ir studijq programq krypciq
kom itetuose

.

Laukiamas rezultatas: studijuojantieji LKA i5siskiria aukStais studijq rezultatais,
motyvacija ir stipriu vado lyderio potencialu. Akademijos absolventai turi atitinkandiq
bakalauro diplomq kompetencijq, b[tinq karininkui baziniq kariniq Ziniq, kurios uZtikrinajq,
kaip karininkq, sekmingq tolesng karjerq.
2. Antroj i strategine hTplrs susijusi su i kari[nE ir student4 sutelktomis
universitetinemis ir karinemis studijomis. Kokybine LKA studijq reforma siekiama, kad
absolventai gauq geriausiq ir kokybi5kq Ziniq ir buq pajigus k0rybiSkai sprgsti ir vykdyti
sud6tingas ir ypatingo pasirengimo reikalaujandias uZduotis. Kariiinas buvo ir i5liks visq
pagrindiniq LKA veiklq gravitacijos centras.
Laukiamas rezultatas: studijrl kokybg uZtikrina LKA desqtojq, mokslininkq ir uZsienio
dest),tojq mokslind ir dalykine kompetencija, modemizuojama infrastruktiira (auditorijos,
laboratorijos ir jose esanti iranga biblioteka bendrabudiai ir pan.). lnovatyviis destymo
metodai, grjsti problemq sprendimu, aktyvaus studentq / karilnq itraukimo i mokym4si,
kitinio m4styo ir lyderystes patirtys suteiks tvirt4 kariniq ir civiliniq kompetencijq pamaq
absolventams.

3. Treiioji stategine kryptis

su

tarptautinius standartus atitinkandiais
moksliniais tyrimais saugumo, gynybos ir karybos srityse. Ji remiasi bendrq tyrimq su
nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais inspiravimu ir sklaida tyrimq proceso ir rezultatq
integravimu ir panaudojimu studijq turiniui ir kokybei stiprinti.
Laukiamas rezultatas: LKA desrytojai, mokslininkai, doktorantai, itraukiami kariunus ir
magistrantus, vykdo regioninio ir nacionalinio lygmens tarptautinius standartus
atitinkanaius, universitetiniq studijq kryptis ir karinio rengimo programas remiandius
mokslinius tyrimus, tenkinandius KAS poreikius, dalyvauja projektindje ir konkursineje
mokslineje veikloje. LKA nuolat didina moksliniq tyrimq lygi ir kokybg, jq rezultatq
nacionaling ir tarptauting sklaid4 ir Zinomumq remdamasi tarpinstitucinio ir tarprautinio

siejama

bendradarbiavimo galimyb€mis.

4. KeNi oji stategine kryptis yra siejama su nuolat tobulinandiais savo dalykines ir
edukacines kompetencijas universitetiniq dalykq desg'tojais, instruktoriais ir LKA studijas
remianCiu personalu. Desrymo LKA kokybe yra svarus kriterijus akademinei karjerai pletoti,
del to dideja demesys institucines, administracines bei metodines paramos didinimui, taip

pat pedagoginds patirties perdavimui jauniems destyojams ir doktorantams. Planuojama
didinti i5teklius ir gerinti s4lygas nuolatiniam LKA personalo gebejimq tobulinimui.
Laukiamas rezultatas: universitetiniq studijq ir karinio rengimo destJ4ojq pedagogin€s ir
lyderystes kompetencijos, uitikrinandios LKA studijq procesq veiksmingum+ y*a
pakankamos. Organizacijoje veikia veiksmingos personalo valdymo ir kompetencijq
ugdymo sistemos. Kiekvienas destytojas ar studijq veiklas remiantis darbuotojas yTa lyderis,
darbuotojai savo veikl4 grindiia LKA ir LK vertybemis.
5. Penhoji stategine kryptis - tai LKA organizacinio veiksmingumo ir efektyvumo
didinimas, ne tik optimizuojant vertikaliq organizacijos struktiir+ bet ir skatinant padaliniq,
akademinio personalo, administracijos ir kariiinq horizontalq bendradarbiavimq. LI(A
institucin€ kult[ra bus diegiama remiantis geriausia nacionaline ir uZsienio patinimi ir bus
nukreipta i isipareigojim4 profesijai ir studentams, studentq / kari[nq pasitenkinimo
stud'rjomis ir lyderyste LKA didinimq.
Laukiamas rezultatas: LKA - universitetas, kuris igyvendina savo misij4 taikydamas
veiksmingas priemones ir efektyvius procesus, racionaliai ir atsakingai naudodamas
turimus iSteklius.
Pamatiniai principai, kuriais grindZiamas mokslo ir sudijq kokyb€s uZtikinimas LKA:
l. Universitetiniq studijq ir moksliniq tyrimq integralumas ir tarptautinis
konkurencingumas, atitinkantis tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus (Bolonijos
proceso, SMM ir NATO karininko rengimo standartus).

2. Kokybes kulturos, skaidrumo ir akademines etikos ugdymas ir diegimas.
3. I student4 nukreiptos studijos ir s4lygq suk[rimas jq profesiniam ir asmeniniam

tobulejimui, mokymuisi visq gyvenim6 uZtikrinant karininko karjeros perspektyv4.
4. Nenutrukstantis kokybes uZtikinimas, besiremiantis personalo kompetencijq
didinimu, pagrindiniq kokybes kriterijq tikslinimu ir valdymo tobulinimu.
5. Individuali akademinio ir administracinio personalo atsakomybe ir atskaitingumas'

LKA mokslingumo efektyvumo ir produktyvumo k0limas, susijgs su i5orinio vertinimo
rekomendacijq igrvendinimu ir tolesniu LKA veiklos tobulinimu
Eit.

Ekspcrtq

Aukstosios mokyklos atlikti arba planuoirmi

nr.

rekomendacijos

vciksmsi

L

LKA turetq
apsvarst).ti strateginio
planavimo pletros
klausimus apie

I.tr'ykdant ..Generoto Jono Zemaidio Lietuvos karo
akademijos i5orinio veiklos vertinimo rekomendacijtl
jgyvendinimo planq" (2015 m. geguZis 2l d. LKA

Tarybos ir Senato
vaidmenis Siame
proc€se ir
tarptautiSku mq-

tnogiSkqiq iStekliq
valdym+ finansini
strategijq

ir

partner)-SteS.

Rekomendscijq
is,ryendinimo

terDinai
Senato

ir

Tarybos

vaidmuo:

20t4-2015

virSininko lsakymas V-384) patvirtinta nauja LKA
statuto redakcija

(LRv

2015-02-25 nutarimas Nr. 215),

kuriuo perziDretos Senato ir Tarybos

funkcijos
netenkino 2017 m. pradetq kardinaliq universitetiniq

2017-20t8, IV
ketv.

studijq. mokslincs veiklos. karinio rengimo ir
lydeDstcs ugd)mo- organizacijos optimizavimo
reformq, naujai rengiamos Ll(A strategijos nuostatq.
todel parengtas ir LR Vyriausybei tvirtinti pateiktas
naujas LKA Statuto projektas, kuriame siiloma
patikslinti LKA Senato ir Tar)bos funkcijas, kurios
numato didesnes galias del mokslo veiklos pl€tros ir
akademincs iniciatyvos Senatui, kaip patariamajam
LI(A viriininko o.ganui, ir platesni socialiniq
panneriq itraukimQ i LKA veiklas per dalyvavim4
Taryboje. Inicijuoros LKA Statuto paEisos, kurios
leistq pletoti mokslinius tyrimus, remianiius studijtt
proces4

2.

Turatq patikslinti
Dartneriq tikslus ir

2. LKA stiprina ir ples projektinQ veiklq ieskodama
nacionaliniu

ir

tarptautiniu partneriq. 2015 2017 m.

TarptautiSkumo

didinimas:

pasirinkim+ siekti
aktyvinti tarptautiniq
mokslo veiklos
partnerysEiq veikl4.

vykd)'ti trys tarptautiniai projektai:,,Horizontas 202G
MSCACLUSDEVMED" (Grant Agreement No
645'130) it 2016-2017 m. Addressing Emerging
Security

Risk for Energy Flows over

rykdyta

2015-

2017

South Caucasus

and Security), Ril
and Securily Governanee Sludies within Ballic - Nordic
Acadernic Community of
Practice
pannerysdiq
mokslo
strateginiq
aukstojo
/,,Erasmus+"

(NATO G5112, Science for

Peac.e

projektas (Risk-Ne, (Nr.2015- | -LT0l-KA203013467). Ataskaitos pateiktos MOSTA ir LMT
vertinimui.
Pateikta paraiSka H2020-SEC-2016-2017, Proposal
number: 7E6918, Proposal acronym: Eullntellinet
kur LKA kaip vykdytoja dall,vauja su 16 pa^saulio

2017 2020

universitetq ( l. l. priedas)
Pateikta nauja paraiska kvietimui H2020-MSCA-RISE20 18, Energy Clusters (Priedasl.2).

Rengiama paraiska H2020 projektui

tema:
pilot
for
a
Cybersecurity
and
operating
a
,,Establishing

Competence Network

to develop and implement

common Cybersecurity Research

&

a

Innovation
Roadmap" su MRU ir KTU mokslininkais ir Lietuvos
kari uomenes Srategines kom unikacijos departamentu.
Sutartis derinana su Baltijos ir Siaures Saliq regiono ir

NATO valstybiq, tiesiogiai isitraukusiq i NATO
veiksmus Baltijos Salyse (tarp jq Vokietijos,
Prancuzijos, Lenkijos, Nyderlandq) bendradarbiavimo.
alliekant mokslinius tyrimus ir organizuojant studij4
nacionalinio saugumo ir Sr'nybos tematikomis,
susijusiomis su ivairiausiomis grasmemis prie Siaures

rltiniq

ES sienq- skatinimas

ir kfrimas.

ir mokslo tarptautiskum4 uztikrina parvirtinta
uxienio desDtojrt kvietimo ir finansavimo tvarka
(LKA virsininko 20lE{l-25 isakymas Nr. v-tl ,,Del
isi$/jamq paslaugq skaityti paskaitas"), numat)4os
leSos. kuriomis kiekviename s€mestre kiekvienoje
programoje destys ne maziau kaip po tris uisienio
Studijq

profesorius ar tyrejus. Jau 2018 m. pavasario semestle
bakalauro pro$amoje Tarptautiniai santykiai Saugumo

ir

Afrikos studijq dalykus desrys
ir gynybos
programoje 3 dest)'tojai i5 Olandijos, Ispanijos ir
Kroattos. Numaq.t4 kad kiekvienoje studijtl
politikos ivado

uzsienio dcstltojai, Nacionalinio saugumo

programoje dCstys ne maZiau kaip po du dcst)'tojus

kiekvien4 semestrq. Uzsienio tyrajai kvieciami i
D€nvarkoma Mokslo centra vykdl'ti tyrimus.
3.

TurCtq
formali4

idiegi
kokybes

uZtikrinimo

efektyurmo

ivertinimo

sistem4
visose veiklos srityse.

Formali kokybes urlikinimo sistema

nuolat
tobulinama. Vidaus kokyb€s sisrema idiegta 2013 m.
(LKA virsininko 2013-12-20 lsakymas Nr. V-1012
,.Dal vidines studijq kokybes LKA uztikrinimo"),2015
m. sudaryra darbo gupe (LK{ virsininko 2Ol5-M-22

isakymas

Nr. V-286), pradejo kokyb€s strategijos

Sistemos turetll arnarljinimo darba. Studijq proc€so kokybes stebesenos
apimti pagrindiniq ir kontrolds sistema integruota i Vidaus tvarkos
veiklos rodikliq taisykles (2017-ll-15 LKA virsininko isakymas Nr. Vnustatym+ LKA ir 854). KeiEiami dcstytojq ir mokslininkq kruvio

jos veiklos
sprendimus
pri imandiom

poveikio
s

valstybinams
institucijoms tyrim4.

reikalavimai ir rengiama nauja skaidiavimo metodika,

mokslines veiklos kokybas

uZikinim4

mokslo darbuotojams ir mokslo

produkcijos

reglamentuojantys dokumentai, remiantys LMT
nustat)'tais reikalavimais vyriausiojo ir vyesniojo

skaidiavimo metodik4. Rengiama apiben&inanti

2018 m.

lv ket!.

atskirus kokybes sistemos i$.vendinimo segmentus
warka.
4

Papild),ti Statut4
kokybes uZtikinimo

klausimais
susijusiomis

20lE m. kovo 2l d. LKA viriininko isakymu Nr. V261 patvirtinta nauja Generolo Jono ZemaiEio Lietuvos
karo akademijos strategija 2018-2024 m. Visos
Strategijoje nustat),tos penkios pamatincs straleginas

Ad ikta

i kokybes uztikrinimo
LKA statuto Fojekte, kuris pateiktas LR
Vyriausybei tvininti, numat).ta papild),ti Senaro
funkcijas nuostatomis, susijusiomis su moklines
veiklos kokybas veninimu ir uztik nimu, pvz., vertina
plctros kryptys sutelktos

nuostatom i s.

nuostalas.

)

ISplesti 2013-2018
m. Strategij4 kokybes

uZtikrinimo
klausimais pagal

svarb+ atsizvelgiant i
Europos aukstojo
mokslo erdves
kokybes uZtikinimo
nuostatas ir gaires,
svarst),ti nuolatinas
pilno etato koky&s

studijq ir Akademijos vidaus tvarkos taisykliq ir jq
tobulinimo khusimsis; svarsto ir teikia Akademijos
virSininkui siiilymus dCl vidinas mokslo ir studijq
kokybes uZtikrinimo sistemos; <...>, siulo atlikti
Akademijos mokslin€s veiklos ir studijq kokybes

darbuotojo

audit4.

oareisvbes isteisima.
6.

atliktq moksliniq tyrimq rezultatus ir visos Akademijos
Eokslire veiklos kokybg ir lygi; teikia Akademijos
virsininkui siulymus dCl Akrdcmijos strtuto, mokslo,

Taryba galetq padeti

Papildomi pajamq gltiniai:
ldsos, gautos uZ studijas, kai pagal KAM susitarimus su

LKA paivairinti jos

kitomis valstybes institucijomis LKA $udijuoja jq

Apsvarst,.ti, kaip

pajamq Saltinius

ir

plctoti mokymosi
vis4 gyvenim4 ir
nuolatinio profesinio
tobulejimo veiklas.
I 0. Apsvarst),ti
ilgalaikiSkesnius
personalo tobulCjimo

prioritetus.

Vykdoma nuolat,
Metodinis cenras
- 20l t Metv.

valstybes tamautojai;

2 % GPM, jungtincs dokbrantiiros veiklomis

pagal

tarp universiteting sutani uzdirbtos lesos.

Nuolatinis profesinis tobulEjimas yra privaloma kariq
tamybos ir civiliq darbo dalis. Kariams nuolat vykdomi
L2 lygio kursai. L3-L4 - rykdomi 9lyse partnerese

JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir Baltijos

gynybos

koledze. Dest),l.ojai ir administracijos darbuotojai
privalo kelti savo kvalifikacij4 jvairias kompetencijas
tobulinandiuose kursuose. Tam kamet skiriamos le5os.
Siuo metu steigiamas dasq,tojq ir instrulroriq
Metodinio mokymo centras, kuris nuolat organizuos
kursus pradedantiems dirbti LKA ir dirbantiems
destytojams pagal poreikius.

Percjimas prie moklinio ir pedagoginio darbo kriivio
apskaitos pagal sutartinius darbo laiko vienetus,
kuriuose ypatingas demesys skiriamas destltojq darbo
laikui adikti mokslinius tlrimus ir sukuriant mokslinio.
pedagoginio ir kito darbo vykdymo lankstum+ kuris
leistq geitai reaguoti i Akademijos poreikius ir padetq
geriausiai realizuoti dest),tojq ir mokslininkq mokslini
potenciala.

't.

Apsvarstyti Senato
vaidmens stiprinimo
galimybes.

Dal biudzetines valstybinis istaigos statuso, pavaldumo
I(A ministrui, Senatas atlieka siauresni vaidmeni nei
kituose universitetuose. kurie turi vie5osios israigos

statusq

8.

LKA turetq nurodfi
tiksli4 asmen*
aLsakingq uZ mokslo

veiklq
tarptautiSkum4 ir
kokybes uZtikrinimq,

veiklos sutelkti ir
aprcpti, siekiant
in formacijos
aiSkumo.

ir

didesni autonomijos laipsni,

i5skyrus

klausimus. susijusius su studijomis ir moksliniais
tlrimais. Senato vaidmuo reglamentuojamas naujos
LAK statuto redakciios proiekte, pateiktoie LRV.
Keidiama LKA struktur4 siekiant aiskiai atskini
veiklos sutelkti ir a$akomybg. Sukurtos pareigybas
studijq kry"aiq direkoriq kuriems pavestos studijtl
kokybes ir mokslines veiklos uZtikrinimo funkcijos,
apimandios nuolating studijq programq prieziiirq ir
tobulinim4, tarptautiSkumo uZtikinima moksliniq
tyrimq. remianaiq atitinkam4 studijrt krypti.
koordinavim4. Reorganizuojamas LKA Mokslo
centras, kurio pag ndines funkcijos mokslincs
veiklos LKA aDskaita ir kontrole, administracinC

Iki 2018 m.
rugs€jo men.

parama projektinei veiklai

ir

moksliniq

rezultatq

ir
gynybos srityje, inicijavimas, vykdymas ir
sklaidai, moksliniq tyrimq, rcikalingq KAS saugumo

9.

TQsti studentq

ir

publikavimas. Steigiama prorektoriui pavaldi Studijq ir
mokslo kolegij4 kuri koordinuos ir venins mokslo
Drodukciios, studiiu kokybe ir rezuhatus.
Studentai ir peEonalas dalyvauja Erasmus+ mobilumo

ir

kitose dvi9lio

personalo mobilumo

programoje

didinimo darb4.

programose. Erasmus+ bendradarbiavimas lykdomas

bendradarbiavimo

su

universitetais Svedijoje, Pranciizijoje, Austrijoje,
Lenkijoje, eekijoje, Estijoje, Latvijoje. Nuolat ie5koma
naujq ben dradarbiav imo panneriq.

m. m. sudarltos naujos

Erasmus+
Siedlce
universitetu. Lenkijos karo technikos universitetuSweden
Saint-Cyr akademija Pranciizijoje,
universitetu, Graikijos helenistine akademija.
dviSalio bendradarbiavimo
Bendradarbiaujama

2017-201E

bendradarbiavimo sutartys

su

Lenkijos

Mid

ir

srityje: kasmet geriausi kari[nai vyksta mok]'tis i
VirdZinijos karo institul4, planuojama bendradarbiauti
su Pensilvaniios karo akademiia.

ll

Tobulinti stud€ntq

Studentai

su vertinimo sistcma yra

supaiindinarni

o

kuravimo sisteme
uzikinant studentl
informavim4 apie
vertinimo rezultatus

kiekvieno dalyko (modulio) pradZioje,

ir LI(A Yeiksmus
iSkeltoms

susitikimuose
bendruomene

p.oblemoms sprgsti.

Pasibaigus studijq s€mestrui nuolat atliekamos studentq

savo

vertinimo rezultatus gali stebai prisijunge prie studijtl

administravimo sistemos Edina. Informacija apie

studijq rezultatus

yra

viesinama periodiniuose

su LKA adminis!-acij4 akademine
bei Kari[nq bataliono vadorybe.

apklausos studijq kokybes klausimais. Apiben&inti
atlilcq apklausq rezultatai teikiami studijq krypEiu
programq vadovams iS apklausq rezultatq kylandioms
Droblemoms sDresti.

t2

Gerinti informavim4
apie akademiniq

studijq ir karinio
rengimo pusiausvyros

ir sutelkties logini
pagrind4 visais

lygmenimis.

l3

Sva$tlti akademiniq
programq skaitiq ir
tipus, siekiant
efekty!,umo,
panaudojant bend.us
kursus, kreditus,

miSrqji mokymqsi.

Planuojant studijas aiskiai aBkirtas laikas, skirtas
universitetindms studijoms ir kariniam rengimui. Laiko
paskiBtlmas aiskiai nustat)'tas studijq grafike ir studijq

tvarkaraityje. Kariniam rengimui skiriama

iki

6

savaidiq per vienerius mokslo metus (i universitetini
studijq laikq neiskaiaiuota) ir I diena per vien4 studijq
savaite. Tuo metu universitetincs studijos nevykstaPerziDreti vistl vykdomq studijq programq siekiniai ir
rczultatai, I ir II pakopq programq srruktur4 mokomqjq
dalykq logika. Siekiant efektyvumo visose programose

isgryninti bendrieji dalykai su vienodais ECTS,
ugdantys bendrqsias karininko ir lyderio
kompetencijas.

Nuo 2019 m. bus atsisakoma priimimo iZmoniq

istekliq vadybos (ll pakopa, istestinc studijq forma)
studijq programq, kuri yra organizuojama ir kituose
universitetuose.

ll

pakopos
Planuojama pradcti vykdlai dvi naujas
dienines formos studtq programas Gynybos studijos ir

Karine logistika, sutelktas

i

ka.ininkui reikalingq

komDetenciiu ugdyma.

14.

Toliau pletoti ir
tobulinti elektroniniq
studijq formq
metodus, siekiant
sudaryti daugiau

Erprautiniq
galimybiq ir
sumazinti studennt

krnvi.

Nuo 2015 m. LKA pradijo naudoti Lietuvos aukstqjq

mokyklq tarpinstitucine nuotolinio tinklo

sislemos
platform4. LKA sekmingai integravo Moodle sistemos
elektroniniq studijq modulius studijq proc€s+ kas

i

ir greit4 mokymosi
medziagos pateikim+ Ziniq patikrinim4 testuojant ir
uiduo0iq paieikim4 vinualioje erdveje. Siuo metu LKA
pradeda diegli vaizdo paskaitq ira{ymo ir transliavimo
metodus studiiq procese. Studijq rczultatq 194!1@11
uzikrina kokybiske patogi4

201'7-2019

pateikimui studentams naudojama tarpinstitucina
studijq valdymo sistema Edina. LKA vysto Lietuvos
aukStqiq mokyklq ta+institucini bendradarbiavim4 e.
studijq vystymosi srit je, aktyviai dall.vauja
seminaruose, konferencijose ir mokymuose.

lr toliau planuojama kurti ir diegti naujus elektroninius
irankius administracinems

Siuo metu ig,vendinamos kokybts valdymo
T.

Nr.

Priemond

Ll

Akademijos
prorektoriaus
kolegijos

nkciioms atliki.

ir studijq

Akademijos
virSininkas

terminas
2017 tv
ket\ inis

20l8 tl

Sukurta dviejq pakopq (kolegijos

ketvirtis

ir

Akademijos
prorektoriaus
veiklos

Akademijos
prorektorius

2018 II

20l8

ketvirtis

ket\ irtis

I

reglamento
nuostatq
parcngimas ir
patv inin im as
1.3

kademijos
virSininkas

Studij rl

Programq
nuostanl
parengimas

ir studijq programq komitetq)
sprcndimq priimimo sistem4
gebanti greitai ir efektyviai
priimti sprendimus, susijusiais su
studijq proceso koklbes ir
mokslinds veiklos valdymu.

patvirtinimas.
1.2.

proceso bei mokslines veiklos

STUDIJU IR MOKSLO PROCESU VALDYMO TOBULINIMAS
Asakingas
Inicijuota
PaaiSkinimai
lgwendinimo
asmuo

nuostatq
parengimas

fu

A

20'17

tv

ketvinis

2018 tI

ketvirtis

ir

Dalis

plano sukurti dviejq

pakopq (studijq akademijos

proreltoriaus kolegijos ir studijq
programq komitetq) spr€ndimq
priemimo sistem4 gebandi4
greitai ir efektyviai priimti
sprendimus, susijusiais su studijrl
valdymu.
Dalis plano - suku(i dviejq
pakopq (studijq akademijos
prorektoriaus kolegijos ir studijq
programq komitctq) sprcndimq

priemimosistom gebanei4

parvirtinimas

greitai ir efektyviai priimti
sprendimus, susijusiais su studijrt
1.4.

Studij'1
programq

lv

t8 II

Akademijos
prorektorius

2017

Akademijos

20l7

virSininkas

ketvinis

ketvirtis

Akademijos
virSininkas

20r 7 IV

2018 r

ketvirtis

ketvirtis

ketviItis

20

ketvirtis

komitetll
veiklos
reglamento

patvirtinimas

t.5.

Uz studijrl
programq

tv

2018 I

kokybg ir
valdym4
alsakingq

pareigybiq
sukiirimas
(profesoriq ir
docentq)

valdymu.
Dalis plano - sukurti dviejq
pakopq (studijq akademijos
prorektoriaus kolegijos ir studijq
programq komitetq) sprendimq
priemimo sistem+ gebaneiq
greitai ir efektyviai priimti
sprendimus, susijusiais su studijrl
valdymu.
Ig/ vendinla.
Destytojai, uzimantys Sias
parcigybes, yra tiesiogiai
atsakingi prorektoriui,
pirmininkauja studijq programq
komitetams, uZtikrina nuolatini
komunikavimq su kariiinais ir
studentais, nuolat vykdo
pokydius, pagistus orientacijos j
studenq ir moksliniq t),rimq bei
mokslo ir studijq vienoves
DrinciDais.

t.6.

Naujo studijq
dalyko apraio
sukiirimas ir
patvirtinimas

studijq dalyko aprasas yra dalis
studijq programq p€rzi0ros.
ApraSo forma bus arnaujinta taip,
kad bltq informatyvesne
kadiinams ir klausytojams, leistq
studiiu prosramu komitetams

venind dalykq turinio atitiki
siekiamiems studiiq progamu
rean

1.7.

ltatams.

Vidaus

Akademijos

2018 I

2018 It

Perijimas prie mokslinio ir

tvarkos

virSininkas

ketvirtis

ketvinis

pedagoginio darbo kruvio
apskaitos pagal sutartinius darbo
laiko vienetus, kuriuose )patingas
demesys skiriamas dastltoj q
darbo laikui atlikti moklinius
tyrimus ir sukuriant mokslinio.
pedagoginio ir kito darbo
vykdymo lankstum4, kuris leistq
greitai reaguoti j Akademijos
poreikius ir padetq geriausiai

taisykliq
perZinr4
sukuriant
mot) r'acijos
sistem+
orientuot4 i
studijq kokyk
ir moksliniq
tyrimq ple!-4

realizuoti dCstlmjq ir mokslininkq
mokslini potenciala.
1.8

lI

Akademijos

Akademijos

20r8I

2018

dastltojq ir

virlininkas.

ketvirtis

ketvinis

mokslininkq

prorektorius.
Studijq
skyrius

pedagogines,
mokslines ir

IS dalies automatizuotos sistemos

sukirimas, kuris leistq vienoje
duomenq rinkmenoje kaupti ir
analizuoti mokslinio ir
pedagoginio personalo veiklos
rezultatus, duomenis, kuriuos
kaupia skirtingi Akademijos

kitos veiklos
stebasenos

administracijos padaliniai. Sie

sistemos
sukurimas

duomenys ir sukunos analitinds
priemones leis pereiti prie
duomenimis gistq (angl. dara

drivez) moksliniq tyrimq bei
studijq procesq vadybos modelio
studijq programq komitetq,
prorektoriaus kolegijos, Senato ir
Akademijos virSininko
lvgmenimis.
t.9.

Akademijos
vir5ininko
gairiq del
dest),tojq

Akademijos

2018 I

20l8

viriininkas-

ketvirtis

ket\ inis

I

personalo sk.

ir

BOdama

biudzetini istaiga

Akademija turi ribotas galimybes
kurti motfr'acijos sistemas, taaiau
reglamentavimas numato

mokslininkq

galimyh taikfi kintamqsias

kindamosios

parciginis algos dalis. siekiandias
iki 50 proc. lgyvendinus 5i4
priemong, kartu su 1.7 ir 1.8. taip
pat 3.1 priemonamis bus sukurta
motyvacijos sistema, kuri leis
pedagoginiam ir moksliniam
personalui turCti aiskius ir

pareiginCs

algos skyrimo
parengimas,

orientuojantis
i aukltos
kokybes

pagrisrus lokesaius del darbo
uZmokesdio diferencijavimo pagal
moksli nis produkcijos kokybg,
kuri savo ruoZtu bus siejama su

mokslines

produkcijos
rengimq

SMM isakymuose apibreiiamais
mokslines produkcijos kokybes

kiteriiais.
2. STUDIJV PROGRAMU
2.1.

Visq studij q
programq

studijrl
rezultatq
perzinr4

VALDYMO IR TURINIO TOBULINIMAS

Studijrt
progfirmq
komitetai

2018 I
ket\ inis

2018 II
ketvirtis

[stei gus snrdijq programq

komitetus ir paNininus jq
nuostatus, studijq programq
pirmininkai atliks studijq

prognrmos€
siekiamq
rezultatq ir

programq rezultatq irjrl s4sajq su
dalykq rezultatais perzinr+ pagal
poreikj inicijuos studijq programq
rezultatq keitim4 ir ji patvirtinus

studijq dalykq

iparei gos studijq

rezultatq

destytoius Egal naui4 dalykrl

progamq

sesajq perziUrd

apraSo formq parengti dalykq
aprasus uip, kad Sie atitiktrl

ir dalykq
apraSq

iSoinio ekspertinio vertinimo

atnaujinimas

rekomendacijas, vadovautqsi i
student4 ir mokslo bei studijrt
vienovg orientuotais princip6is.

remiantis 5ia

perziira

Studijq krypties dalykq apraSai
bus tvirtinami studijq programq
komitetuose, bendrieji
universitetiniai studijq dalykai bus
derinami tarp komitetq taip, kad
papildrtu visu krrodiu studiias.

22.

Nuolatiniq

Akademijos

201't

studijrt
programq

r irSininkas

ketvinis

t

20t?

tv

ketvirtis

lgyvendinta.
Nuolariniq studijq programq

(kariinq) sandara buvo pcrziUrela
ir itvirtinlas grafi kas, suteikiantis

sandaros

perZinr4
sukuriant

daugiau laiko kariinq
savarankiSkam darbui.
sumaZinantis studijq dalykrl
skaidiq. didinantis studijq

inregruotq
bendrqiq

universitetiniq
studijq dalykq
sistem+
nuoseklq

ir orientavim4 i
norim4 karjeq 3-iajame kurse.
ruo5iantis baigiamqlq darbq
rengimui suteikiantis praktiniq ir

studijq

specializuotq Ziniq.

tarptauti Skumq

grafikA
suderint4 su

kariniu
rengimu.
2.3.

Nauj q

Studijq

2018

nuolatiniq
magisranturos

progrdmq

ketiirtis

I

2019

|

kewinis

komitetai

studij q
ProSramq

sukiirimas

jomis
pakeidiant

prograrnos nera derinamos su
antrosios pakopos karininkq
karjeros kursais (Sausumos
pajegq Stabo ka ninkq kursai
L2 karjeros lygis). Akademijoje
priimtas sprendimas.
vadovaujantis ger4j4 NATO

Zmoniq
istekliq ir
Visuomenes
saugumo
iSt9stines

studrjrl
programas

Kariunq studijos yra susijusios su
Baziniais karininkq kursais.
Studijos ir kursai yra
koordinuojami ir baigg studijas
karilnai igyja tiek bakalauro
kvalifi kacini laipsni, tiek pirmqji
- leitenanto karininko laipsni.
Siuo metu magistro studijq

ir

sqjungininkq patinimi, pereiti prie
nuolatiniq magislro studijq. kurios
leistq derinti karininko karjer4 ir
studijas ir sudarltq prielaidas
mokslinei re flekijai ir tydmams

susiejantjas su
karininkq
karjeros
sistema

apie procesus,

ryktandius

Lietuvos kariuomendje ir kitose j
ginkluotrJq pajegq sudeti
ieinandiose tamybose. Sios

2.4.

Pedagoginio

mokslinio
,nogiSkr.tirt
isteklirl
valdymo,

ir

Akademijos
v

irSininkas

201t

I

ketvinis

20tE l
ketvirtis

priemonis prisiditq prie aktualiq
tyrimq plCtojimo NATO
kontekste ir galetq reikJmingai
prisideti prie Lietuvos gynybos
Daicgumu efektyvumo ir vYstymo.
Akadern ijoje suknrus ui studijq
programq kokybg ir valdym4
atsakingas parei gybes, katedrose
bus i$i vendinta dest),tojrl
Dlanavimo ir kvalifikaciios kelimo

2.5.

orientuoto i
kokybi5kus
mokslinius
tyrimus,

sistema, kuri remsis kari[nq ir
studentq, vizituojanairl destltojr.l
ir socialiniq partneriq
(kariuomenas atstovq)

sistemos

giztamuoju rySiu. Pagal

sukiirimas

sistemq siekiama planuoti
personalo ir jo kvalifi kacijos
kelimo poreiki b€nt trejiems
metams ir remiantis Siais planais
formuoti Akademijos fi nansinius
planus.

UZsienio
dest),toj q

ir

Akademijos
virSininkas

2017

tv

ket!irtis

20r8 r
ker\ irtis

ekspenq

pritraukimo I
akademijos

studijq
programas
sistemos
sukurimas

Si4

fgyvendinta.
Akademijos vir5ininko jsakymu
nustaD,tos uisienio destltojq
pritraukimo fi naDsavimo s4lygos.
2018 m. pavasario semestre ii
JAV, JK, Nyderlandq ir Ispanijos
kariunams ir studentams atvyksta
desqti 5 destlojai (kanu
suteiksiantys daugiau kaip 20
ECTS) Akademijos vykdomoms
studijq programoms. Nuo kitq
mokslo metq siekiamq jog
kariunams kiekvien4 semestra
desqitrl b€nt du ubienio
dCsq/tojai ir suleihq bent 4
ECTS, destydami dalykus karlu
su Akademijos nuolatiniais
dest],toj ais inicijuotq bendrus

tyrimus.
3. MOKSLINIU (FUNDAMENTINIU IR TAIKOMUJU) TYRJMU, ORJENTUOTU IS KRASTO
APSAUGOS SISTEMOS POREIKIUS IR ISSUKIU NACIONALINIAM SAUGUMUI JVEIK,T,
3.1

Moksliniq

Akademijos

tyrimq

r irSininkas

PLIiTROS SKATINIMAS.
2018 I
20 t8 IV
ketvirtis

ketvi(is

paramos ir

Akademija yra tiesiogiai
fi

nansuojama Kraito apsaugos

ministerijos. Dalis fi nansavimo
yra orientuota i mokslinius
tyrimus. Akademijoje yra
pmdatas konsultacijq su
ministerija procesas dal moksliniq
tyrimq fi nansavimo modelio,
kuris leistq suformuluoti
moksliniq tyimq programa
orientuot4 i krasto apsaugos
sistemos poreikius ir glaudZiai

finansavimo
sislemos
sukurimas.

susijusiq su u2sienio partneriq
atliekamais tyrimais, ir taip
uztikrinti auksto tarptautinio lygio
moksliniq tyrimq pletrq.
Finansavimo modelis bus
glaudziai integralus mokslinio ir
pedagoginio personalo
mot,,vacijos sistemos elementas

(tu.1.7-t.9\.
3.2.

lsitraukimas j
Lietuvos
veiksmus ES

grnybos

rFlmq
pasirengimo

veikmams
2021-2027,
siekiant ;

Akademijos

20I E I

202

t

prorekorius

ketvirtis

ket,"

irtis

IV

2021-2027 m. ES i moksliniq
tyrimq fi nansuojamas veiklas
ketina iraukti ir gynybos tyrimus.
Pasirengimo veiksmai jau pradeti ir
Akademija glaudZiai
bendradarbiauja su Kraito
apsaugos ministerija ir kitomis ES

auk{tosiomis karo mokyklomis,
siekdama atbeipti demesi i

gynybos tyrimq fi nansavimo
poreiki. atremiant platrus spektro
grasmes prie Siaures r)tiniq ES

finansavimo
planus itraukti

Lietuvos ir
Siaures

Ryq

sienq.

Europos ES
Salims nar6ms

ir Norvegijai

allualias
nacionalinio
saugumo
gynybos

ir

ryrimq
temarikas.
3.3.

Baltijos ir
Siaures satiq
regiono ir

Akademijos
virSininkas

2018

I

I

kctvirtis

2020

tv

ketvirtis

NATO

Akademija yra ig)'vendinusi
projektq su Siaures Saliq
aukStosiomis mokyklomis ir
planuoja plctoti ry5ius su Centrines
Europos Saliq auk5tosiomis
mokyklomis. Akademija sieks
formalizuoti turimq partrerysdi q
tinkl+ orientuodamas i tyrimus,
susijusius su ivairiausiomis
gresmemis prie siaures ry4iniq ES
sienq, taip pat su partneriais iS
Baltijos ir Siaurcs saliq regiono ir

valstybirl,
tiesiogiai
jsitraukusiq j

NATO
veiksmus

Baltijos Salyse

(taryiq
Vokietijos,

NATO valstybilL tiesiogiai
isilraukusiq i NATO veiksmus
Baltijos glyse, inicijuos studijq
proceso tobulinima iskaitant

Pranciizij os,

Lenkijos,
Nyderlandq),
bendradarbiavi
mo- atliekant

studijq

bendnt studijq dalykri kurim4 ir
nuolalini vizituojaneiq dest)4ojq,
galindiq uZtikinti daugelio svarbiq
studijq rezuhatq pasiekim4
vykdomose programose,

nacionalinio

uZtikrinimq.

mokslinius
tyrimus ir
organizuojant

saugumo ir

gynybos
tematikomis,
susijLsiomis
su

ivairiausiomis
grcsmemis
prie Siaures
rltiniq ES
sienq,
skatinimas ir

kiirimas.
3.4

Moklo

centro
reorganizacij a

Akademijos

virlininkas

20t81
ketvirtis

2018

I

I

ketvinis

Siekiant sukuni LKA mokslo

tyrejq, besispecializuojaniiq
saugumo ir gyn) bos tyrimq srityje,
branduoli, pertvarkomas LKA
Mokslo centras, sumaiinant
administracijos darbuotojq ir
papildomai steigiant mokslo
darbuotojq etatus (i5 viso - l2
tyrejq etatq). Ivykdzius
rcorganizacije bus skelbiami
konkursai, siekiant pritraukti
geriausius tiek Lieuvos, tiek
uzsienio tyrejus Sioje tyrimq
srityje; tam ielkoma papildomq
fi nansavimo galimybitt (KAM,
LMT). Mokslo centro mokslo

3.6

LKA
vykdomq
moksliniq
tyrimq temq
perziffejimas,
kryptinga
orientacija i

Akademijos
prorektorius

20t7

w

ketvids

2018 rr

ket\irtis

special izuotus

reglamentuoja
ndiq norminiq

sistemingai nagrinatq saugumo ir
gynybos politikos klausimus,
labiau atitiktrt vykdomas studijq
programas; atitinkamai perskirstant
fi nansinius ir tnogiSkuosius
iSteklius, lormuojant mokslo ryrejq
klasterius, kyptingai plctojant
bendradarbiavim4 su vietos ir
uiiienio panneriais.
Parengras ir po teisininkq pastabq
pateiktas pakanotiniam deri nimui
LKA moklines veiklos nuostatq
projektas, rengiamas LKA

dokumentq
perziiraj imas
ir atnaujinimas

moksliniq leidiniq rengimo
leidybai projektas, planuojama
parengti mokslinds veiklos

tlimus
saugumo

ir

$/nYbos
srityje

3.7

3.9

darbuotojai taip pat bus itraukli i
studiiu Droceso organizzvima.
LKA lTkdomq moksliniq tyrimq
tcmos ,,ra tvirtinamos Kraltoapsaugos ministro lsakymu. Siuo
metu rrykdomi trimai remiantis
2008 m. ir 201I m. patvirtintomis
temomis. LKA inicijavo moksliniq
tyrimr.l temq perzinrejimo ir
atnaujinimo p.ocese taip, kadjie

Moksling
veikl4 LKA

RySiq su

uisienio
moksliniq
tyrimq
institucijomis
pletra siekiant
pletoti
mokslini
bendradarbia-

vim4

A kademijos

2017 IV

20t8lll

vir5ininkas

ketrinis

ketvirtis

Akademijos
prorektorius

20t7 lv
ketvirtis

20t9

kokybes uZtikinim4
reglamentuojanai us dokumentus,
integruotus i bendrq kokybcs
uaikrinimo tvark4,
Pasinaudojus LMT parama (LINO)
ivyko LKA ir Mokslo c€ntro
vado\ybes vizitai 2018 m. i
Kop€nhagos universiteto du
saugumo ir grnybos srityje
specializuotus moksliniq tyrimq
centrus - CMS, CRIC, taip pat

ICDC (Talinas); atnaujinti
kontaktai su Latvijos karo
akademij4 Baltijos gynybos
kotedZu, Svedijos gynybos
universitetu; balandzio m€n. iryks
LKA mokslininkq vizitas i IRSEM
(Prancozija), kur taip pat bus
surengtas seminaras aktualiais
saugumo ir gy[ybos tyrimq
klausimais; uZmegzti kontaktai su
Zurich ETH karo sociologijos

centru; RAND, Charham
House; liepos man. numa$tas
vizitas Kanados special izuotuose
tyrimq centruos€; keiPtasi i
Lietuvos gynybos ataSe JAv
pagalbos uznezgant rysius su JAv
gynybos srityje veikiandiomis
aukstosiomis mokyklomis.

trimq

