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MOKSLINIŲ TYRIMŲ 
MISIJA

MOKSLINIŲ TYRIMŲ MISIJA

Reikšmingai prisidėti prie šalies ir regiono ekonomikos bei 
visuomenės tvaraus vystymosi, kuriant ir skleidžiant mokslo 
žinias bei inovacijas.

PAGRINDINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ 
VEIKLOS PRINCIPAI

― Tarptautinis 
 Tarptautinei akademinei bendruomenei aktualūs tyrimai; 

― Tarpdisciplininis 
 Tarpdisciplininiai tyrimai, apjungiantys įvairių mokslo sričių 
 fakulteto, universiteto ir kitų (mokslo) institucijų tyrėjus;

― Talentus telkiantis 
 Talentingų tarptautinio lygmens tyrėjų telkimas ir ugdymas;

― Tinkluose veikiantis 
 Tinklaveika ir bendradarbiavimas su  universiteto ir kitų 
 institucijų įvairių mokslo sričių ir krypčių tyrėjais bei 
 pasauliniais tyrimų tinklais;

― Iššūkius sprendžiantis 
 Globalių bei nacionalinių iššūkių sprendimas tyrimuose 
 prisidedant prie šalies ir regiono ekonomikos bei visuomenės 
 tvaraus vystymosi.

Doc. dr. Kęstutis Duoba 
Mokslo prodekanas
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KONTEKSTAS

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslinių tyrimų misija 
grindžiama nuostata, jog technologinių pokyčių sąlygojami 
skaitmeninė transformacija bei žaliojo kurso reikalavimai formuoja 
poreikį naujo tipo ekonomikos ir vadybos moksliniams tyrimams, 
kurių aktualumas ir poveikis tiesiogiai priklauso nuo glaudaus 
bendradarbiavimo su tarptautine akademine bendruomene bei 
su tarptautiniu, regioniniu ir vietos verslu bei visuomene. Todėl 
moksliniais tyrimais grįstų, verslui ir visuomenei aktualių sprendinių 
paieška bei jų realus poveikis, dažnai reikalaujantis peržengti 
tradicinių tyrimų, mokslo disciplinų ribas bei įprastines akademinės 
veiklos formas, yra svarbus kaip niekada.

Ši misija įgyvendinama veiklą 
sutelkiant į tris prioritetus: 

1. EXCELLENCE 

Aukšta mokslinių tyrimų vertę ir 
tarptautinis standartas;

2. CREDIBILITY&RECOGNITION

Tarptautinės akademinės bei 
regiono verslo ir politikos formuotojų 
bendruomenių pripažinimą;

3. REAL IMPACT

Realų poveikį šalies, regiono ir 
visuomenės darniam vystymuisi.
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Technologiniai pokyčiai yra ilgalaikis sisteminis procesas, 
kuris padarys didelę įtaką visai verslo valdymo praktikai ir 
ekonomikai, nepriklausomai nuo to, kuriame pramonės sektoriuje 
yra įsikūrusios įmonės bei kokiame instituciniame kontekste jos 
veikia. Mokslinis indėlis yra kritinis tiriant ir kuriant naujus verslo 
modelius ir darbo organizavimo formas, naujus įgūdžius ir naują 
veiklos valdymo, teisinę ir norminę bazę regioniniu, nacionaliniu 
ir ES lygiais. Siekiant įgyvendinti naujas veiklos formas, reikės 
nuolatinio visų pagrindinių suinteresuotųjų šalių įsitraukimo ir 
dalyvavimo privačiame bei viešajame sektoriuose. Kitaip tariant, 
technologinių pokyčių potencialo įgyvendinimas ar jų , galimų 
destabilizuojančių padarinių sušvelninimas priklausys nuo esamų 
ūkio, pilietinės visuomenės ir viešojo administravimo struktūrų 
pertvarkymo.

Tarptautinis akademinis bendradarbiavimas technologinių 
pokyčių kitimo sąlygomis yra kritinis, nes leidžia kurti bei perduoti 
žinias regioniniam neakademiniam sektoriui, padeda išplėsti žinių 
ribas, pritaikant globalius sprendinius regiono iššūkiams, skleisti 
sukurtas žinias ir nacionalines (regionines) patirtis globaliame 
kontekste, taip stiprindamas tyrimų tarptautiškumą. Būtina 
šio bendradarbiavimo sąlyga yra aukštos pridėtinės vertės ir 
tarptautinius standartus atitinkanti mokslinių tyrimų kokybė. 
Specialios ES programos plėtros šalims (angl. Widening countries) 
yra pagrindinės tarptautinio akademinio bendradarbiavimo 
įgalintojos, sukuriančios išskirtines galimybes KTU Ekonomikos 
ir verslo fakultetui plėtoti akademinį bendradarbiavimą ir daryti 
didelę įtaką tvariai nacionalinės ir regioninės ekonomikos plėtrai.

Bendradarbiavimas su tarptautiniu, regioniniu bei vietos 
verslu ir visuomene yra kritinis norint mažinti atotrūkį tarp 
technologinės pažangos, politikos formavimo bei taikymo 
versle, taip užtikrinant realų mokslinių tyrimų poveikį. Siekiant 
įgalinti greitesnius bei didesnio poveikio pokyčius yra būtinas 
nuolatinis ir kryptingas darbas su įvairiomis viešojo ir privataus 
verslo sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis (verslu, pilietiška 
visuomene, vyriausybinėmis, politinėmis ir reguliuojančiomis 
institucijomis, taip pat viešojo administravimo struktūromis ir kt.). 
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MOKSLO VEIKLOS
TIKSLAI

Fakulteto mokslo veikla nukreipta 
į keturis pagrindinius tikslus, juos 
detalizuojančius uždavinius ir 
rekomendacijas jų įgyvendinimui.
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1. TIKSLAS
Gerinti mokslinių tyrimų vertę ir kokybę bei stiprinti įtaką 
tarptautinėje tyrėjų bendruomenėje, taip pat verslo ir politikos 
formuotojų bendruomenėse.

2. TIKSLAS
Parengti naują, aukšto tarptautinio lygmens tyrėjų kartą, 
gebančią svariai prisidėti ne tik prie tarptautinės mokslo /
mokslinių tyrimų bendruomenės, bet ir Lietuvos verslo bei 
politikos formavimo bendruomenių.

3. TIKSLAS
Vystyti bendradarbiavimą skatinančią mokslinių tyrimų kultūrą – 
tiek fakultete tiek tarptautiniu mastu.

4. TIKSLAS
Sukurti tyrėjus įgalinančią infrastruktūros ir mokslinių tyrimų 
valdymo sistemą.


