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MTEPI finansavimas, augantis narysčių skaičius tarptautiniuose tinkluose, tokiuose kaip EUA, ECIU, CESAER, EEEI ir kita – visa tai leidžia vertinti MTEPI rezultatų
kokybės augimą. KTU – pirmas universitetas Lietuvoje, koordinuojantis H2020
projektus – laukiame tokios sėkmės ir būsimoje Horizontai Europai (angl. Horizon
Europe) programoje.
Kuriamos naujos žinios ir technologijos taip pat nukreiptos į visų pakopų
studijų kokybę bei patrauklumą. Studentai ir doktorantai įtraukiami į mokslinių
tyrimų bei inovacijų projektus, bendradarbiauja su tyrimų mentoriais. Nemažai
studentų ir doktorantų anksti įsitraukia į įvairias verslumo iniciatyvas, taiko savo
žinias ir kuria technologijas, kurios tampa žinioms imlių startuolių pradžia. Universiteto viena iš misijų yra kurti sparčiai augančius, žinioms ir technologijoms imlius
startuolius, kurie didintų Lietuvos ir Europos ekonomikos inovatyvumo lygį. KTU –
pirmas universitetas Lietuvoje, įkūręs akademinį žinioms ir technologijoms imlaus
naujo verslo inkubatorių „Start-up Space“ – laukiame sparčiai augančio pasaulinio
verslo.
Universitetas gali didžiuotis veikiančia žinių ir technologijų perdavimo sistema, įsteigtomis atžalinėmis įmonėmis ir licencinėmis sutartimis. Paskutinius
kelerius metus auga ne tik MTEPI pajamos iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių verslo.
Universitetas turi aiškias MTEPI kryptis, kuriose atlieka MTEPI darbus ir paslaugas
Lietuvos, Vokietijos, Danijos, Šveicarijos, Belgijos, Japonijos, JAV ir kitų šalių verslui.
Dar 2009 metais Senatas priėmė sprendimą, kad KTU (toliau – Universitetas)
yra mokslo ir inovacijų universitetas. Tai nuolatinio tobulėjimo kelias, apimantis ne tik
Universiteto akademinę ir ne akademinę bendruomenę, bet ir Lietuvos bei kitų šalių
visuomenę, verslą.
2015–2020 metais Universitetas ypatingą dėmesį skiria ir skirs:
•

pritraukti, ugdyti ir išlaikyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų (MTEPI) talentus ir lyderius;

•

užtikrinant aukštą MTEPI veiklos rezultatų kokybę;

•

didinti MTEPI tarptautiškumą ir stiprinti MTEPI poveikį visuomenei bei
verslui.

Universiteto akademinė bendruomenė aiškiai įsivardino MTEPI prioritetines
kryptis, kuriose ir toliau siekia telkti tarptautinį tyrėjų potencialą, stiprinti mokslinių
tyrimų kokybę ir jų rezultatų tarptautinį matomumą, kurti inovacijas. Šioms kryptims
priklauso sveikatos technologijos, skaitmeninė transformacija ir išmaniosios aplinkos, naujos medžiagos medicinai ir pramonei, maisto technologijos ir inovacijų vadyba. Augantis mokslinių publikacijų cituojamumas, tarptautinių patentų, publikacijų su
užsienio bendraautoriais, tarptautinių doktorantų skaičius, tarptautinis konkursinis

KTU – pirmas universitetas Lietuvoje, įkūręs akademinį žinių ir technologijų perdavimo centrą („Nacionalinį inovacijų ir verslo centrą“), kuris reikšmingai prisideda
prie regiono inovacijų ekosistemos vystymo – laukiame inovacijų proveržio.
KTU kuria pažangias žinias ir technologijas, kurios daro poveikį!
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Įvadas

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas, KTU)
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei
inovacijų (MTEPI) strategija 2015–2020 (toliau – MTEPI strategija) siekia
užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Universiteto strategijoje MTEPI iškelti tikslai. Universiteto strategijoje įvardintas strateginis MTEPI tikslas – plėtoti
tarptautinius, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus, ypač fizinių ir technologinių mokslų srityse, kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei
ekonomikai darančias žinias; mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
kreipti į pramonės, verslo ir visuomenės poreikius; rengti ir ugdyti doktorantus bei podoktorantūros tyrėjus, kurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų
potencialą. Siekdamas šio tikslo Universitetas vykdo fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų MTEPI, rezultatus
viešina ir komercializuoja; rengia fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkus; atlieka užsakomuosius mokslinius
tyrimus Lietuvos ir kitų šalių ūkio subjektams ir vykdo tarptautinius bei
nacionalinius mokslo projektus.
MTEPI strategija siekiama įvardinti ir numatyti, kaip bus atliepiami
MTEPI dinamiškos aplinkos poreikiai ir užtikrinta MTEPI veiklos kokybė
bei sėkmė.
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Kauno technologijos
universiteto MTEPI
strateginiai siekiai
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Universitetas realizuoja per Mokslo ir

03

inovacijų veiklai keliamus uždavinius:

užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos

KTU Strateginius veiklos prioritetus

ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros
tyrėjų pritraukimą ir ugdymą, kurti tarptautiniu mastu pripažintą doktorantūros

KTU strateginiai veiklos prioritetai pagal 2012 m. sausio 27 d.
Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimą Nr. V7-T-0-1:

01

mokyklą, jungtines studijų programas;

plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos,

talentingi ir motyvuoti studijuojantieji,

kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų,

tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir

04

dėstytojai ir tyrėjai;

tyrėjų bei užsienio studentų;

kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei

suburti, palaikyti ir vystyti aukšto

ekonomikai darančias žinias;

tarptautinio lygio tyrėjų potencialą;

02

05

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę

skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo

plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir

tyrimų centrų plėtrą.

socialinių ir humanitarinių mokslų bei
tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir

studijų ir mokslo vienovė, sanglauda

žinių ir vertybių sklaida visuomenėje;

su pramone ir verslu;
tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai

tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių

tyrimai bei studijos;

ir ateities technologijų kūrime bei perdavime;

dalyvavimas pasauliniuose žinių

veiklos kokybė ir efektyvus valdymas.

tinkluose;
įkvepianti ir draugiška aplinka;

socialinės bei kultūrinės raidos poreikius;
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MTEPI situacija
Kauno technologijos
universitete
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•

Tarptautinių MTEPI lyderių sutelkimas – siekiama didinti tyrėjų,

•

doktorantų, mokslininkų, atvykstančių iš

versiteto akademinių padalinių MTEPI
veiklos tolygumą ir tvarią plėtrą; ypač
svarbu užtikrinti, kad tyrėjai, subalansavus studijų ir mokslo veiklų krūvį,
skirtų pakankamai laiko MTEPI veikloms, o taip pat nuosekliai augtų
MTEPI veiklos rezultatų kokybė vienam
tyrėjui.

kitų šalių, dalį ir kokybę; ypač svarbu užtikrinti, kad doktorantai ir podoktorantūros tyrėjai būtų talentingi, motyvuoti ir ne
mažiau kaip 50 % būtų atvykę studijuoti iš
kitų šalių.

Kauno technologijos universitetas yra vienas iš MTEPI lyderių
Lietuvoje. Pagal Europos mokslo fondo, Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės centro (MOSTA) studijas bei Lietuvos mokslo tarybos (LMT)
vertinimą, KTU, tam tikrose mokslo kryptyse, MTEPI rezultatais Lietuvoje
nusileidžia tik Vilniaus universitetui.

•

KTU sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose (96

MTEPI bendruomenės vystymas – bendrumo jausmo vystymas,
padalinių „ribų“ peržengimas. Taip pat

tarptautiniai projektai EU, JAV, Azija), kuriant tarptautinius tyrimų centrus

siekiama glaudžiau bendradarbiauti su

„Centre of Excellence for Healthy Ageing“, „Centre of Excellence of IoT“,

regiono ir Kauno bendruomene, verslu,

Centre of Excellence for Cultural and Creative Innovations, publikuojant

įtraukiant jų atstovus į mokslinius tyrimus

•

veiklos valdymo informacines sistemas,

grupes – klasterius ir tarptautinius ben-

indeksuojamuose Clarivate Analytics Web of Science: The Lancet

kurios įgalintų gauti reikiamą informaciją

dradarbiavimo tinklus; tapti MTEPI trau-

Neurology (Impact factor (IF) 26.284), Advanced Materials (IF 14.8),

sprendimų priėmimui. Taip pat siekiama,

kos centru ir kurti žiniomis grįstą vietinės

Reports on Progress in Physics (IF 14.311), Neurology (IF 8.249), Trac:

kad padaliniai išvystytų kelias ekspertines

bendruomenės gerovę.

Trends in Analytical Chemistry (IF 6.351), Journal of Cleaner Production

sritis, kurios leistų diversifikuoti pajamų
šaltinius ir užtikrinti padalinio veiklos sta-

(IF 5.7), Journal of Cleaner Production (IF 5.715), Neurosurgery (IF 4.889).
Universitetas, remdamas mokslo žurnalų leidybą, prisideda prie
tarptautinės akademinės bendruomenės poreikių bei žinių sklaidos

bilumą. Universitetas siekia turėti šiuolai-

•

Publikacijų kokybė –

skaičių; publikuojant aukšto lygio tarptau-

kitose žinomose tarptautinėse duomenų bazėse, žurnalų redkolegijas

tiniuose mokslo žurnaluose su citavimo

sudaro Lietuvos ir užsienio redkolegijos nariai, plati autorių geografija.

indeksu; vengti savicitavimo.

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC) vienija integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas.

bendradarbiavimą. „Startup Space“, KTU įkurtas 2012 m., yra pirmasis
akademinis novatoriškų startuolių inkubatorius Lietuvoje.

tentų skaičių; plėtoti MTEPI darbus ir

universitetų lyderių patirtį, įveiklinamos Universiteto MTEPI veiklos
tobulinimo sritys:

KTU QS TOP Universitetų reitinguose – siekiama užtikrinti, kad
versity Rankings“ rezultatai kasmet būtų

MTEPI pasiekimų poveikio plėtra – siekiama didinti tarptautinių pa-

veiklos vertinimo 2015–2016 metų rezultatai), taip pat gerąją kitų šalių

•

KTU „Times Higher Education World Uni-

Taip siekiama sukurti tinkamas sąlygas teikti tyrimų ir inovacijų paslaugas

veiklos rezultatus (Universiteto savianalizė, 2014; LMT mokslo (meno)

čią MTEPI infrastruktūrą.

publikacijų su bendraautoriais iš kitų šalių

Clarivate Analytics Web of Knowledge ir Elsevier Scopus, referuojami

Analizuojant paskutiniųjų penkerių metų Universiteto MTEPI

kinius MTEPI veiklos poreikius atitinkan-

siekti KTU

publikacijų cituojamumo augimo didinant

pasaulyje. KTU mokslo žurnalai yra indeksuojami tarptautinėse bazėse

verslo įmonėms vieno langelio principu bei skatinti mokslo ir verslo

MTEPI valdymo efektyvumas
ir finansavimo šaltinių diversifikavimas – siekiama užtikrinti, kad
Universiteto akademiniai padaliniai turėtų

bei jų rezultatų sklaidą; vystyti inovacijų

tyrimų rezultatus LMT aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose

Mokslo ir inovacijų veiklos sinergija akademiniuose padaliniuose – siekiama užtikrinti Uni-

•

paslaugas ūkio subjektams, ypač iš kitų
šalių; vystyti MTEPI Atviros prieigos centrą; plėtoti Tyrimų centrų su akredituotomis laboratorijomis veiklą; plėtoti MTEPI
tarptautinius ir nacionalinius projektus;
vykdyti MTEPI veiklos rezultatų populiarinimą bei sklaidą.

aukštesni. 2017 m. KTU buvo 701+ QS
Global World University Rankig reitinguose, 451-500 QS Engineering and Technology bei QS Emerging Europe and Central
Asia (QS EECA) reitinge užėmė 51-ąją
vietą.
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MTEPI vizija, strateginiai
tikslai ir veiklos
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Vertindamas dinamišką MTEPI aplinką, Universiteto vykdomas
studijas ir ribotus išteklius, Universitetas siekia užtikrinti bazinį MTEPI
lygį jau minėtose MTEPI kryptyse ir stiprinti tarptautines pozicijas KTU
ilgalaikėse prioritetinėse mokslo bei inovacijų proveržio kryptyse:
•

sveikatos technologijos,
kurios apima medicinos ir sveikatos išsaugojimo technologijų
(priemonių, prietaisų, aparatūros, procedūrų, taikomų
prevencijai, profilaktiniam patikrinimui, diagnozavimui,
gydymui ir reabilitacijai), sprendžiant sveikatos problemas
ir gerinant gyvenimo kokybę, vystymą.

•

skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos,
kurios apima dirbtinio intelekto, daiktų interneto,
didžiųjų duomenų, semantikos, multimodalinės analizės,
kibernetinio saugumo, daugiadisciplinių modelių ir procesų
automatizavimo informacinių technologijų vystymą bei

Kauno technologijos universitetas yra mokslo ir inovacijų uni-

integravimą;

versitetas (2007 m. lapkričio 28 d. Universiteto senato nutarimas Nr.
61 „Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių tikslų mokslo ir
inovacijų srityje“), kuriame svarbūs mokslinių tyrimų ir eksperimenti-

•

naujos medžiagos pramonei ir medicinai,
kurios apima išskirtinių savybių medžiagų skirtingose

nės plėtros kokybė ir tvarus poveikis studijoms, visuomenei bei vers-

pramonės šakose (kaip pvz. energetika, statyba ir kt.),

lui, vystant inovacijų ekonomiką.

galinčių tapti efektyvia alternatyva tradicinėms
medžiagoms, kūrimą;

Kauno technologijos universitetas yra vienas iš MTEPI lyderių Lietuvoje. Universitetas siekia išlaikyti lyderio pozicijas Lietuvoje ir tapti vienu
iš lyderiaujančių universitetų Europoje prioritetinėse KTU mokslo ir ino-

•

maisto technologijos,
apimančios maisto chemijos, mikrobiologijos,

vacijų kryptyse.

technologijų ir inžinerijos tyrimus,

2013 m. Universiteto senatas patvirtino 5 MTEPI prioritetines Uni-

•

inovacijų vadyba,

versiteto mokslo kryptis, kurios integruoja Universiteto veiklą visose stu-

kuri apima žinių ekonomikos, informacinių ryšių technologijų

dijų bei mokslo ir inovacijų kryptyse:

taikymo, verslo procesų valdymo, socialinių inovacijų bei

1
2
3
4
5

pilietinės visuomenės kūrimo tyrimus.
diagnostinės ir matavimo technologijos,

Šios proveržio kryptys yra įvardintos atsižvelgiant į Universiteto mokslo ir

išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos,

inovacijų veiklos rezultatus ir potencialą, verslo poreikius ir pajėgumą vyk-

naujos medžiagos aukštosioms technologijoms,

Sąjungos programos „Horizontas 2020“ nuostatas, pasiūlytas Europos

technologijos darniam vystymuisi ir energetika,
tvarus augimas ir darni socialinė-kultūrinė raida.

dyti MTEPI darbus bei pasaulines mokslo vystymo tendencijas, Europos
Sąjungos devintosios bendrosios programos (Framework Programme 9)
kryptis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (Sumanios specializacijos) kryptis.
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MTEPI veiklos
principai:

Įgyvendinant Universiteto strategiją, MTEPI veikla prisideda
prie Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus novatoriškumo didinimo bei
ekonominio augimo; taip pat aktyviai dirbama su Europos Sąjungos ir
kitų šalių verslo subjektais ir viešuoju sektoriumi, atliepiant skirtingus
ekonominės veiklos sektorių bei regionų MTEPI poreikius.

2
Dalyvavimas European Institute of Innovation and Technology EIT veikloje:

EIT HEALTH HUB

KTU strateginiai partneriai:

EIT FOOD HUB

EIT INNOENERGY

6

1
Universitetas vykdo MTEPI veiklą nuo 0 iki 7
technologijos parengties lygio. Universiteto
MTEPI veiklos apima fizinių, biomedicinos,
technologijos, socialinių ir humanitarinių
mokslų bei menų sritis.

Dalyvavimas asociacijose:

Universitetas siekia aukštos MTEPI kokybės
kiekvienoje kryptyje ir skatina tarpkryptinius bei tarpsritinius tyrimus.

Universitetas dalyvauja, formuoja ir palaiko
tarptautinius MTEPI tinklus; į tyrėjų grupes
įtraukia kitų šalių MTEPI talentus.

7
Universitetas užtikrina, kad sukurtos naujos
žinios ir technologijos būtų perduodamos
visų pakopų studijose ir neformaliajame
mokyme.

3
Visa Universitete sukurta intelektinė nuosavybė priklauso Universitetui. Ji yra saugoma
ir valdoma pagal Universiteto senato patvirtintą tvarką (2014 m. kovo 26 d. Universiteto senato nutarimas Nr. V3-S-26 „Dėl Kauno
technologijos universiteto intelektinės nuosavybės valdymą reglamentuojančių dokumentų“).

4
Universitetas laikosi aukštų etikos standartų visose veiklose, taip pat ir MTEPI. MTEPI
veikla ir jos valdymas yra skaidrus, siekiantis mažinti interesų konfliktų galimybę bei
MTEPI etikos pažeidimus.

5
Universitetas pritraukia ir ugdo talentingus
tyrėjus bei MTEPI lyderius.
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8
Universitetas aktyviai dalyvauja komercializuojant Universiteto intelektinę nuosavybę
Lietuvoje ir užsienyje – sudaro sąlygas kurtis ir kuria naujas, žinioms ir technologijoms
imlias įmones, licencijuoja intelektinę nuosavybę. Intelektinės nuosavybės komercializavimas yra vykdomas vieno langelio principu, siekiant užtikrinti bendradarbiavimo su
verslu kokybę.

9
Universitetas vysto, palaiko ir atnaujina
reikiamą MTEPI infrastruktūrą. Bandomąją
gamybą Universitetas vykdo kartu su verslo
partneriais.

10
Universitetas diversifikuoja MTEPI pajamas
ir pritraukia valstybės asignavimų, privačias, MTEPI konkursines ir paramos lėšas.
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I. Pritraukti, ugdyti ir išlaikyti
MTEPI talentus ir lyderius

MTEPI strategijos
įgyvendinimas

•

•

•

MTEPI strateginių prioritetų įgyvendinimas
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Siekti kokybės bei ekscelencijos kultūros užtikrinimo bendruomenėje, užtikrinant aukšto
lygio lyderių vadovavimą, kompetencijų tobulinimą, mentorystės kokybę ir nuolatinį mokymąsi, palaikymą ir įvertinimą.
Rengti ateities mokslininkus, gebančius būti kūrybingais ir inovatyviais mokslo problemų
sprendime, darančius teigiamą poveikį visuomenės vystymuisi ir gebančius dirbti tiek
akademinėse, tiek neakademinėse pareigybėse.
Užtikrinti akademinių padalinių MTEPI projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo kokybę bei atitinkamos kompetencijos ugdymą, siekiant sėkmingai konkuruoti dėl MTEPI
veiklos konkursinio finansavimo Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir plačiau.

realizuojamas per šiuos MTEPI veiklos prioritetus:

I.

pritraukti, ugdyti
ir išlaikyti MTEPI
talentus ir lyderius;

II.

siekti ir palaikyti
aukštą MTEPI
rezultatų kokybę;

III.

didinti MTEPI tarptautiškumą,
stiprinant MTEPI poveikį Lietuvos
ir kitų šalių visuomenei bei verslui.

STRATEGINIS
TIKSLAS

Pritraukti, ugdyti ir
išlaikyti MTEPI talentus,
lyderius bei stiprinti
KTU bendruomenę.

UŽDAVINIAI

Užtikrinti reikiamą MTEPI personalo
struktūrą ir jų kompetenciją: mokslo
lyderiai (projektų vadovai), mokslo
darbuotojai, doktorantai, po doktorantūros tyrėjai, magistrantai ir kiti tyrėjai,
pagal poreikį inžinieriai.
Užtikrinti talentingų, motyvuotų
Lietuvos ir užsienio doktorantų bei
podoktorantūros tyrėjų pritraukimą
ir ugdymą.
Užtikrinti mokslo kompetencijų kokybę.
Užtikrinti doktorantūros studijų kokybę
siekiant tarptautinio pripažinimo ir
kuriant jungtines studijų programas.
Pritraukti aukšto lygio tyrėjų,
doktorantų, mokslininkų,
atvykstančių iš kitų šalių, dalį.

RODIKLIAI

30 % didesnis naujų MTEPI projektų
vadovų skaičius.

50 % pirmo lygio akademinių padalinių

dirba bent po vieną pasaulinio lygio mokslininką-lyderį.

Augantis doktorantų, podoktorantūros
tyrėjų ir magistrantų dalyvavimas MTEPI
projektuose ir veikloje.
2 kartus išaugęs kitų šalių doktorantų,
podoktorantūros tyrėjų skaičius
doktorantūros studijose ir Universitete.

Jungtinių doktorantūros programų
skaičiaus augimas.

Aukštos kompetencijos užsieniečių
mokslo krypčių doktorantūros
komitetuose narių skaičius.

Augantis užsienio pagrindinių tyrėjų

skaičius.

Augantis, doktorantų, studentų,
įdarbintų mokslo projektuose, skaičius.
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II. Siekti ir palaikyti aukštą
MTEPI rezultatų kokybę

•

III. Didinti MTEPI tarptautiškumą,
stiprinant MTEPI poveikį Lietuvos
ir kitų šalių visuomenei bei verslui

Siekti akademinių padalinių produktyvumo, užtikrinant Universiteto akademinių padali-

•

nių MTEPI veiklos tvarią plėtrą, nuoseklų METPI veiklos rezultatų ir jų kokybės augimą.
•

pramonės, verslo ir socialinės, kultūrinės raidos poreikius bei užtikrinti rezultatų sklaidą.

Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarp•

įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias.

Užtikrinti METPI veiklos
rezultatų ir jų kokybės
augimą.

Plėtoti aukšto lygio
MTEPI tarptautinius ir
nacionalinius projektus.

UŽDAVINIAI

Užtikrinti mokslinių rezultatų
publikavimo kompetencijų
tobulinimo procesą.

Sėkmingai dalyvauti Europos Sąjungos
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo
„Horizontas 2020“ programoje ir pasiruošti dalyvauti Europos Sąjungos devintojoje bendrojoje programoje
(Framework Programme 9) .

RODIKLIAI

Augantis mokslo publikacijos
cituojamumo lygis.
Augantis publikacijų aukšto lygio
mokslo žurnaluose skaičius.

pajamos, ypač H2020.

Siekti diversifikuoti finansavimo šaltinius.

Verslo ir visuomenės parama iki 2020
sudaro 2 % MTEPI pajamų.

Vystyti ir palaikyti
reikiamą MTEPI
infrastruktūrą.

Vystyti ir palaikyti reikiamą MTEPI
infrastruktūrą.
Užtikrinti profesionalų valdymą.
Užtikrinti palaikymą, atsinaujinimą
ir vystymą.

UŽDAVINIAI

Didinti tarptautinių patentų skaičių.
Plėtoti MTEPI darbus ir paslaugas
kitų šalių ūkio subjektams.

Skatinti publikuotis tarptautiniuose
mokslo žurnaluose.

10% išaugęs tarptautinių patentų skaičius.

Skatinti MTEPI valdymo
efektyvumą.

Universitetas skatina dalyvauti, formuoti ir palaikyti tarptautinius MTEPI tinklus.

Siekti aktyviai dalyvauti komercializuojant Universiteto intelektinę nuosavybę
Lietuvoje ir kitose šalyse.

20 % išaugusios konkursinio finansavimo

5% išaugę grįžtamojo ryšio įvertinimo

Iki 2020 m. pritraukti verslo paramą
(angl. endowment), kuri būtų skirta MTEPI
strateginių projektų vystymui.

Užtikrinti aukštos
kokybės rezultatų
sklaidą ir poveikį.

pajamos visuose akademiniuose padaliniuose.

Užtikrinti mokslinių kompetencijų
kokybę studijų procese.

Siekti, kad visuomenė ir verslas tiesiogiai
prisidėtų prie MTEPI vystymo ir finansavimo.

STRATEGINIS
TIKSLAS

10% išaugusios MTEPI darbų ir paslaugų

Siekti užtikrinti MTEPI
kokybę studijų procese.

Universitetas siekia kreipti ir stiprinti MTEPI veiklas poveikio Lietuvos bei kitų šalių
visuomenei ir verslui linkme. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į

tautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą

STRATEGINIS
TIKSLAS

Vykdyti MTEPI veiklos rezultatų
populiarinimą bei sklaidą.

rezultatai (studentų mokslinių kompetencijų).

Pristatyti mokslo rezultatus aukšto
lygio mokslo renginiuose.

Sukurta eksperimentinės plėtros,
prototipų kūrimo laboratorija.
* nurodytos rodiklių reikšmės 2020 m., lyginant su 2015 m.

2 kartus išaugęs licencinių sutarčių
skaičius.

2 kartus išaugęs tarptautinių patentų
skaičius.

20 % išaugęs MTEPI darbų ir paslaugų
su kitų šalių pramone ir verslu skaičius.

5 % išaugęs publikacijų tarptautiniuose
aukšto lygio mokslo žurnaluose su
citavimo indeksu skaičius.
Augantis informacijos pranešimų apie
mokslo žinias ir inovacijas sklaidos
priemonėse skaičius.
tarptautinėse konferencijose skaičius.

5 % išaugęs bendrų straipsnių su

paslaugų pajamos visuose akademiniuose
padaliniuose.

darbo laiko iki 2020 m.

RODIKLIAI

5 % išaugęs pranešimų aukšto lygio

10% išaugusios MTEPI darbų ir

Brangiausios MTEPI įrangos darbo laikas
siekia vidutiniškai 80 % viso galimo
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užsienio autoriais skaičius.

Siekti MTEPI
veiklų ir rezultatų
tarptautiškumo.

Skatinti bendradarbiavimą per COST
veiklas, ECIU, LINO ir kitus tinklus.

Augantis bendrų tematinių mokslo
renginių skaičius su užsienio mokslininkais.

Stiprinti partnerystes įtraukiant
aukšto lygio tarptautinius
partneriusį bendras MTEPI veiklas.

Augantis bendrų MTEPI projektų su aukšto
lygio tarptautiniais partneriais skaičius.
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MTEPI valdymas
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Organizacinė struktūra

UniMSK - Universiteto mokslo
strategijos komitetas
UniSPK - Universitetinių studijų
programų komitetas
UniRM - Universiteto mokslinių
tyrimų ir studijų valdymo ir
administravimo padaliniai

MTEPI politiką ir strategiją formuoja Universiteto Taryba, Senatas,
Rektorius, mokslo ir inovacijų prorektorius, konsultuodamasis su Universiteto
Mokslo strategijos komitetu (toliau – UniMSK). UniMSK – funkcinis kolegialus
patariamasis organas Universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei inovacijų politikai ir strategijai formuoti bei įgyvendinti. UniMSK įgyvendina
Universiteto mokslo ir inovacijų tikslus bei atsako už mokslo ir inovacijų paketo
vystymą.
I lygio akademiniuose padaliniuose – fakultetuose ir mokslo
institutuose – mokslo veikla vykdoma įgyvendinat patvirtintą mokslo krypties
(ar krypčių grupės) strategiją. Fakultetų dekanai ir institutų direktoriai priimdami
strateginius sprendimus, siekia užtikrinti kokybinį ir kiekybinį padalinių MTEPI
veiklos rezultatų augimą bei MTEPI ir studijų procesų sinergiją.
Mokslo veikla Universitete vykdoma fakultetų mokslo grupėse ir
institutuose bei I lygio mokslo institutuose, remiantis sukauptomis MTEPI
kompetencijomis. Už MTEPI strateginių tikslų įgyvendinimą fakultetų mokslo
grupėse yra atsakingi dekanai, mokslo ir inovacijų prodekanai bei pagrindiniai
tyrėjai, o I lygio mokslo institutuose – institutų direktoriai, kurie telkia tyrėjus,
planuoja ir koordinuoja MTEPI veiklos vykdymą.
MTEPI politika ir strategija yra grįsta mokslo ir inovacijų veiklos
klasterizacija. Universitete buvo sudaryti vertinamieji vienetai (VV), kurie
atitinka mokslo kryptis (ar krypčių grupę) atskirose mokslo srityse. VV yra
virtuali struktūra, kuri užtikrina mokslo ir studijų sinergiją, remiasi Universiteto
MTEPI strategija ir Universitetinio studijų strategijomis. VV, laikydamiesi
Universiteto funkcinių komitetų (UniMSK ir UniSPK) formuojamų mokslo ir
inovacijų bei studijų krypčių, konsoliduoja Universiteto akademinių (fakultetų
ir mokslo institutų) ir administracinių (Tarptautinė doktorantūros mokykla,
UniRMA) padalinių veiklą. VV susideda iš kelių pirmojo lygio akademinių
padalinių ar jų dalių arba yra vienos pirmojo lygio akademinio padalinio dalis.
VV konsoliduoja mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetenciją konkrečioje
mokslo kryptyje (arba jų grupėje) bei yra grįstas tarpsritiniu ir tarpkryptiniu
bendradarbiavimų tyrimų ir inovacijų bei studijų veiklose. Kiekvienas VV veikia
vienoje ar keliose universiteto prioritetinėse MTEPI srityse, kurios daro tvarų
poveikį visuomenės ir ekonomikos raidai.

•

MTEPI strategijos įgyvendinimą palaiko mokslo ir inovacijų prorektoriui pavaldūs padaliniai: Mokslo ir inovacijų departamentas (MID), Mokslo ir inovacijų kompetencijos centras (MIKC), Tarptautinė doktorantūros mokykla (TDM),
Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC), įskaitant KTU „Startup Space“. MTEPI strategijos įgyvendinimą taip
pat palaiko kiti Universiteto administraciniai padaliniai.
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Inovacijų ekosistema
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KAUNAS
PARTNERIAI:
UAB MODERNIOS E-TECHNOLOGIJOS
UAB SPECPROJEKTAS
VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
UAB VILNIAUS ENERGIJA
AB LIETUVOS DUJOS
AB KLAIPĖDOS NAFTA
AB NORDIC SUGAR KĖDAINIAI
AB LIETUVOS ENERGIJA
UAB VALENTIS
UAB GROŽIO CHIRURGIJA
UAB PUPA SUPA
UAB XSTA AMBER
UAB DRIU BEAUTY

UAB SBA BALDAI
AB VOLFAS ENGELMAN
AB TEO
UAB VIČIŪNAI
UAB BALTEC CNC TECHNOLOGIES
UAB MICROSOFT LIETUVA
UAB BIOCENTRAS
UAB EURO TRANSPORTAS
AB SANITAS

UAB NFQ SOLUTIONS
AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI
UAB BIO CIRCLE BALTICUM
UAB SCHMITZ CARGOBULL BALTIC
UAB FERMENTAS - THERMO FISHER SCIENTIFIC
UAB FREOR LT
UAB FAUGA
AB PIENO ŽVAIGŽDĖS
AB YIT KAUSTA
UAB VALENTIS

AB ACHEMA

JONAVA

UAB KAUNO LEZ
UAB ACONITUM

ISLANDIJA

UAB EKOTAKAS

UAB BIOMĖ
UAB CORDATA LT

UB AXIS INDUSTRIES
UAB AXIS TECHNOLOGIES

LSMU KAUNO KLINIKOS

LSMU STUDENTŲ
MIESTELIS

KMTP
UAB VIRTUSSTREAM

KTU
„NEMUNO“ SLĖNIS

VDU STUDENTŲ
MIESTELIS

ASU
ASU STUDENTŲ
MIESTELIS

VDU

UAB INTERMEDIX

KMTP

UAB BALTIC RAD

AB KAUNO TILTAI

UAB NEPRIKLAUSOMOS
ENERGIJOS PASLAUGOS

SUOMIJA

RUSIJA

UAB VITTAMED
UAB FĖJANA
UAB HOLTIDA
UAB OPEN PLANES
UAB PAŽANGŪS POZICIONAVIMO
SPRENDIMAI

NORVEGIJA

UAB ENERSTENA

ESTIJA

UAB ŽALVARIS
LATVIJA

LEI

LEI STUDENTŲ
MIESTELIS

AB VOLFAS ENGELMAN

UAB KITRON

ŠVEDIJA

KTU STUDENTŲ
MIESTELIS
MB PROBIOMAS
MB DNR TYRIMAI
KMTP
MB ABELIA LT
MB GALVAIDA
„SANTAKOS“ SLĖNIS
MB ROBOTIZUOTOS
ĮRANGOS PROJEKTAVIMAS

UAB PROFARMA

LSMU

UAB KORDIS

UAB SEMS TECHNOLOGIES
UAB SONARO
UAB INDEFORM
UAB RUBEDO SISTEMOS
MB ENERGY ADVICE

DANIJA

MB SĖKMĖS ENERGETIKAI
MB ENERGETIKOS SPRENDIMŲ
MB PRAKTIŠKI SPRENDIMAI
UAB INOVATAS

LIETUVA

B A LT A R U S I J A

AIRIJA
JUNGTINĖ
K A R A LY S T Ė

AB KAUNO GRŪDAI

LENKIJA

OLANDIJA
VOKIETIJA

UKRAINA
BELGIJA

UAB AGMIS

ČEKIJA

LIUKSEMBURGAS

MOLDAVIJA

SLOVAKIJA

AUSTRIJA
PRANCŪZIJA

VENGRIJA

ŠVEICARIJA
SLOVĖNIJA

RUMUNIJA

KROATIJA

BOSNIJA IR
SERBIJA
HERZEGOVINA
BULGARIJA
JUODKALNIJA
ITALIJA
MAKEDONIJA

PORTUGALIJA
ALBANIJA
ISPANIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

IZRAELIS

PRIEDAS 1
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MTEPI aplinka

Taip pat:
•

Valstybės pažangos strategija Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“ (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas
Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030““ patvirtinimo);

•

Lietuvos sumani specializacija (prioritetinės kryptys patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr.
951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)

ekonominius,

krypčių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.

technologinius, socialinius-kultūrinius bei demografinius veiksnius.

balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų

Politinę-juridinę aplinką apsprendžia Europos Komisijos MTEPI

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos

strateginiai dokumentai ir direktyvos, taip pat Lietuvos MTEPI juridinė

(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo

bazė. Pagrindiniai dokumentai, kurie daro įtaką Universiteto MTEPI

programos patvirtinimo“ patvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų

strategijai, yra:

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos

MTEPI

aplinka

apima

politinius-juridinius,

(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programa);
•

Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and

•

2014 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl integruotų mokslo,

Innovation (Brussels, 30.11.2011 COM(2011) 808 final);
•

studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos

Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe

patirtinimo“ atnaujino Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų

(Brussels, 13.2.2012,COM(2012) 60 final);
•

•

A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence
and Growth (Brussels, 17.7.2012 COM(2012) 392 final);

•

•

•

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 m. programa (patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu
Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
patvirtinimo“).
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 2014–2020 m. MTEPI finansavimo

Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of

periodas yra skirtas glaudesnių mokslo–verslo ryšių vystymui, o taip

Researchers, EUR 21620;

pat MTEPI rezultatais grįstų inovacijų kūrimui.

European Commission (2010d), Communication from the
inclusive growth, COM (2010) 2020 Final;

•

specializacijos procesu);

European Commission (205a), The European Charter for

Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and

•

(slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, siekdama sąsajų su sumanios

A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge
to growth and jobs’ (Brussels, 26.6.2012 COM(2012) 341 final);

Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos verslo aplinką atspindi Europos sąjungos (ES) Inovacijų
švieslentė (angl. Innovation Union Scoreboard 2014), kurioje matosi
vidutinis Lietuvos verslo įmonių poreikis inovacijoms. Lietuvos verslas
vidutiniškai investuoja į MTEPI veiklas: versle ir viešajame sektoriuje

European Science Foundation (2013), New Concepts of

nepakankamai išvystyta MTEPI veikla; dirba nedaug mokslininkų;

Researcher Mobility – a comprehensive approach including

kuriama ir parduodama sąlyginai nedaug novatoriškų paslaugų ir

combined part-time positons. Science Policy Briefing. April 2013;

produktų.

Principles for Innovative Doctoral Training, Brussels, 27/06/2011.

Ateinančius septynerius metus Lietuvos valstybė investuos į Lietuvos
sumanios specializacijos prioritetines kryptis, MTEPI veiklos kokybės,
naujų žinių ir technologijų poveikio visuomenei bei verslui stiprinimą,
o taip pat žmonių potencialo stiprinimą.
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