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STRATEGINIS PLANAS 

FAKULTETO MISIJA: ugdyti išlavintos ir kritiškos istorinės sąmonės praeities tyrėjus ir ekspertus, gebančius spręsti reikšmingas dabarties visuomenės, kultūros ir politikos 
problemas. 

FAKULTETO TIKSLAI: 
1. Aukščiausios kvalifikacijos profesionalų (istorikų, archeologų, kultūros ir paveldo tyrėjų) rengimas, užtikrinant Lietuvos valstybės strateginio prioriteto – lituanistikos tyrimų ir 
studijų– įgyvendinimą. 
2. Būti nacionaliniu lyderiu istorijos, archeologijos, kultūros istorijos ir paveldo studijų kryptyse. 
3. Būti autoritetingu tarptautinio lygio humanitarinių mokslo centru. 
4. Tvari, atvira ir kūrybinga akademinė bendruomenė. 
5. Viešo intereso klausimų probleminis svarstymas ir ekspertiniai sprendimai. 

Vilniaus universiteto strateginiai tikslai Strateginių tikslų pasiekimo rodikliai fakultete Atsakingi fakultete

1 strateginė kryptis 
KURIANTIS VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ

1.1. Pajėgus spręsti visuomenės problemas absolventas 1. Absolventų, užimančių visuomenei reikšmingas su istorijos, archeologijos, paveldo, kultūros ir 
švietimo sritimis susijusias darbo, ekspertines ir kitas vietas, skaičiaus stabilumas. 

2. Strateginiai susitikimai su svarbiausiais socialiniais partneriais, aptariant absolventų karjerą (2 
susitikimai).

• dekanė; 
• a k a d e m i n i ų r e i k a l ų i r 

tarptautinių ryšių prodekanas

1.2. Aukšto tarptautinio lygio mokslas 1. Esamų mokslo tarptautiškumo skatinimo finansinių priemonių atnaujinimas ir naujų priemonių 
sukūrimas. 

2. Augantis bendruomenės aktyvumas, naudojantis fakulteto, universiteto ir išorinėmis mokslo 
tarptautiškumo skatinimo priemonėmis. 

3. Didelio žinomumo tarptautiniai partneriai iš užsienio ir bendros veiklos su jais (augimas 20 proc.). 
4. Mokslo krypčių kokybės bendras įvertis palyginamajame vertinime ne mažesnis kaip 4 balai iš 5 

(arba pagal analogiškas proporcijas, jei keistųsi vertinimo sistema arba maksimalaus įverčio 
balas).

• mokslo reikalų ir plėtros 
prodekanas
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1.3. Auganti įtaka visuomenei ir valstybei 1. Auganti lituanistinių tyrimų sklaida šalies ir tarptautiniu mastu. 
2. Ekspertų, veikiančių mokslo, studijų, švietimo ir su istorijos disciplina susijusių sričių 

(paveldosaugos ir kt.) politikos formavime ir/ar darančių įtaką visuomenės gyvenimui, 
skaičiaus stabilumas. 

3. Augantis motyvuotų abiturientų, kurie renkasi studijas fakultete, skaičius (rodiklis: ne mažiau nei 
20 proc. stojančiųjų sudaro abiturientai, gavę ne mažiau kaip 90 balų už valstybinį istorijos 
egzaminą).

• dekanė

1.4. XXI a. pedagogika 1. Kasmet vykdomas priėmimas į Dalyko (istorija) pedagogikos studijos (bendradarbiaujant su VU 
Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutu). 

2. Studentų pritraukimas studijuoti Gretutines pedagogikos studijas. 
3. Parengta ir vykdoma istorijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa (1 vnt.). 
4. Istorijos didaktikos dalyko studijų programų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų 

skaitmenizavimas (4 vnt. turinio dalių).

• a k a d e m i n i ų r e i k a l ų i r 
tarptautinių ryšių prodekanas

2 strateginė kryptis 
Bendradarbiaujantis

2.1 Tarpdalykinis ir tarptautinis mokslas ir studijos 1. Didėjantis studijų tarpdalykiškumas (bendradarbiaujant su kitais VU akademiniais padaliniais). 
Studentų skatinimas dalyvauti mainų programose. 

2. Kiekvienoje studijų programoje vykdoma mažiausiai po vieną tarpdalykinį modulį ar temą. 
3. Tarptautinio lygio mokslininkų iš užsienio įtraukimas į studijas (augimas 20 proc.). 
4. Į „Arqus“ Europos universitetų aljanso veiklas ir iniciatyvas įsitraukusių bendruomenės narių 

skaičius (augimas 30 proc.).

• a k a d e m i n i ų r e i k a l ų i r 
tarptautinių ryšių prodekanas; 

• mokslo reikalų ir plėtros 
prodekanas

3 strateginė kryptis 
Tvarus

3.1 Motyvuoti darbuotojai ir įsitraukę studentai 1. Darbuotojų nuomonės, poreikių ir karjeros perspektyvų kasmetinis aptarimas, siekiant jų 
įtraukimo ir visapusiško potencialo panaudojimo. 

2. Bendruomenės forumas mokslo, studijų ir kitomis aktualiomis temomis, siekiant ir skatinant 
pokyčius šiose srityse (1 forumas per metus). 

3. Lygių galimybių tinkamai derinti darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus nepriklausomai 
nuo lyties užtikrinimas. 

4. Paramos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui augimas. 
5. Augantis studentų įsitraukimas į mokslo veiklas, geriausių studentų darbų publikavimo platformos 

sukūrimas (į jos kūrimą ir veiklas įtraukiant doktorantus). 
6. Alumnų telkimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.

• dekanė; 
• a k a d e m i n i ų r e i k a l ų i r 

tarptautinių ryšių prodekanas

3.2 Ateities poreikius užtikrinanti infrastruktūra 1. Bendrų fakulteto erdvių atnaujinimas. 
2. „Dėstytojų krepšelio“ sukūrimo galimybių įvertinimas ir koncepcijos sukūrimas.

• dekanė
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