LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-2.2-ŠMM-09-V „STUDIJŲ
PROGRAMŲ PLĖTRA NACIONALINĖSE KOMPLEKSINĖSE PROGRAMOSE“,
SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2010 m. birželio 8 d.

Nr. V-856
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 8.2
punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2009, Nr.
46-1819), ir 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis
visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonės VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra
Nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-619 (Žin., 2010,
Nr. 53-2617),
t v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę
VP1-2.2-ŠMM-09-V „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“, sąrašą
(pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras

Gintaras Steponavičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro
2010 m. birželio 8 d. įsakymu
V-856
VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2
PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-2.2-ŠMM-09-V „STUDIJŲ PROGRAMŲ
PLĖTRA NACIONALINĖSE KOMPLEKSINĖSE PROGRAMOSE“, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1.

Biotechnologijos ir
biofarmacijos
sektoriui reikalingų
aukštos
kvalifikacijos
specialistų rengimo
tobulinimas
(BIOTEFA-A)

Vilniaus
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengta arba atnaujinta 12 I ir II
pakopų studijų programų;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 80 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atliktos 6 stažuotės dėstytojams.

8 180 000

Preliminari projekto vertė (Lt), iš jų
Projektui skiriamas
Kiti projekto finansavimo
finansavimas (ne daugiau
šaltiniai (ne mažiau kaip):
kaip):
Kiti
SavipiniginKitų
Lietuvos
valiai
juridinių
Respublikos
ES fondų
dybių ištekliai,
ir (arba)
valstybės
lėšos
biudž
kuriais
fizinių
biudžeto
etų
dispoasmenų
lėšos
lėšos
nuoja
lėšos
valstybė
6 953 000
1 227 000
0
0
0

2.

I ir II pakopos
studijų
modernizavimas
medžiagotyros,

Vilniaus
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir

8 770 000

7 454 500

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis
tikslas, pagrindinės veiklos, jų
apimtys ir siektini rezultatai)

Iš viso

1 315 500

0

0

0

Preliminari
projekto
veiklų
įgyvendinimo trukmė

Paraiškos dėl
projekto
finansavimo
pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai
terminas

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

nano- ir šviesos
technologijų
proveržio kryptimis
(LaMeTech
studijos)

apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 4 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 60 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atlikta 10 stažuočių dėstytojams;
- pagal neformaliojo švietimo
programas apmokyta 20 dėstytojų, iš
kurių 90 proc. gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo
pažymėjimus.

3.

Chemijos ir
chemijos inžinerijos
specialistų rengimo
tobulinimas,
dėstytojų
kvalifikacijos
gerinimas bei
mobilumo
skatinimas

Kauno
technologijos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 3 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 60 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atlikta 30 stažuočių dėstytojams.

4 000 000

3 400 000

600 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

4.

Aukštojo mokslo I ir
II pakopų
informatikos ir
informatikos
inžinerijos krypčių
studijų programų
atnaujinimas bei
naujų sukūrimas ir
įgyvendinimas
(AMIPA)

Kauno
technologijos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:

4 100 000

3 485 000

615 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

- parengtos arba atnaujintos 9 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 110 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją.
5.

Medicinos mokslų
nacionalinės
kompleksinės
programos
pagrindai: studijų
programų kūrimas,
atnaujinimas ir
įgyvendinimas I-II
studijų pakopose;
dėstytojų
kompetencijų
ugdymas ir
mobilumo
skatinimas

Kauno
medicinos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 3 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 60 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atlikta 11 stažuočių dėstytojams;
- pagal neformaliojo švietimo
programas apmokyta 40 dėstytojų, iš
kurių 90 proc. gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo
pažymėjimus.

2 800 000

2 380 000

420 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

6.

Aukštos
kvalifikacijos
specialistų,
atitinkančių
valstybės ir
visuomenės
poreikius biologinių
ir žemės gelmių
išteklių naudojimo
srityje, rengimo
tobulinimas
(BIOGEONAUDAA)

Vytauto
Didžiojo
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 18 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 90 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;

2 900 000

2 465 000

435 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

- atlikta 12 stažuočių dėstytojams.
7.

Su mechatronika
susijusių inžinerijos
sričių specialistų
rengimo
tobulinimas,
dėstytojų
kvalifikacijos
gerinimas,
mobilumo ir
studentų
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
skatinimas

Kauno
technologijos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 7 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyti 87 studentai (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją.

3 000 000

2 550 000

450 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

8.

Transporto ir
civilinės inţinerijos
sektorių II-os
pakopos studijų
programų kūrimas,
atnaujinimas ir
įgyvendinimas bei
akademinio
personalo
kompetencijų
ugdymas ir
mobilumo
skatinimas
(TRANCIV-STUD)

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengta arba atnaujinta 13 I ir II
pakopų studijų programų;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 115 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atlikta 13 stažuočių dėstytojams.

4 000 000

3 400 000

600 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

9.

Aukštojo mokslo
studijų plėtra
Lietuvos
kūrybinėms ir
kultūrinėms
industrijoms

Vilniaus
dailės
akademija

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:

2 200 000

1 870 000

330 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

- parengta arba atnaujinta 18 I ir II
pakopų studijų programų;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 60 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atliktos 22 stažuotės dėstytojams.
10.

Humanitarinių ir
socialinių mokslų
specialistų rengimo
tobulinimas
skatinant ūkio
pl÷trą (HSM NKP
Studijos)

Vytauto
Didžiojo
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengta arba atnaujinta 17 I ir II
pakopų studijų programų;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 110 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atlikta 11 stažuočių dėstytojams;
- pagal neformaliojo švietimo
programas apmokyti 25 dėstytojai, iš
kurių 90 proc. gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo
pažymėjimus.

2 200 000

1 870 000

330 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

11.

Jūrinio sektoriaus III pakopos studijų
tobulinimas
(JŪREIVIS)

Klaipėdos
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 7 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyti 96 studentai (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą

3 360 000

2 856 000

504 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

kvalifikaciją;
- atliktos 7 stažuotės dėstytojams;
- pagal neformaliojo švietimo
programas apmokytas 21 dėstytojas, iš
kurių 90 proc. gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo
pažymėjimus.
12.

Žemės ūkio
tematikos I ir II
pakopos studijų
programų
tobulinimas ir
dėstytojų
kompetencijų
ugdymas (ŽŪSPDK)

Lietuvos
žemės ūkio
universitetas

Projekto tikslas – I ir II studijų
programų plėtra ir dėstytojų
kompetencijos gerinimas.
Projekto pagrindinės veiklos ir
apimtys: I ir II pakopų studijų
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas, studentų praktikų
įgyvendinimas, dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimas.
Siektini rezultatai:
- parengtos arba atnaujintos 6 I ir II
pakopų studijų programos;
- pagal formaliojo švietimo programas
apmokyta 80 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc.
gavo valstybės pripažįstamą
kvalifikaciją;
- atliktos 8 stažuotės dėstytojams;
- pagal neformaliojo švietimo
programas apmokyta 60 dėstytojų, iš
kurių 90 proc. gavo neformaliojo
švietimo programos baigimo
pažymėjimus.

2 500 000

2 125 000

______________________

375 000

0

0

0

36 mėn.

2010 m. liepos
30 d.

