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Istorija

• Institutas įkurtas 1956 m. spalio 1 d. kaip Fizikos ir
matematikos institutasmatematikos institutas

• Nuo 1977 m. sausio 1 d., institutas vadinosi Matematikos ir
kibernetikos institutukibernetikos institutu

• Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo institutas priklausė
Lietuvos mokslų akademijaių j

• Nuo 1990 m. – Matematikos ir informatikos institutas
• Nuo 2010 10 01 – Vilniaus universiteto Matematikos ir• Nuo 2010.10.01 – Vilniaus universiteto Matematikos ir

infomatikos institutas
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Bendros žiniosVeiklos sritys

Pagrindinė Instituto veikla:
– moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Kitos veiklos sritys:

moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Kitos veiklos sritys:
– mokslininkų ugdymas (doktorantūros studijos)
– mokslo organizacinė veiklag
– leidyba
– mokymas, moksleivių ugdymas, švietimas
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Instituto struktūra

ADMINISTRACIJA TARYBA

MOKSLINIAI PADALINIAI III pakopos studijos 
(d kt t )(doktorantūra)Informatikos kryptis Matematikos kryptis

Atpažinimo procesų skyrius
Atsitiktinių procesų skyrius

Informatikos metodologijos skyrius
VU Matematikos  (01 P)
doktorantūros komitetas

VU Informatikos (09 P) 
doktorantūros komitetas

Skaičiavimo metodų skyrius

Diferencialinių lygčių sektorius

Sistemų analizės skyrius

Optimizavimo sektorius

Programų sistemų inžinerijos 
skyrius Matematinės logikos sektorius

VU Informatikos inžinerijos (07 T) Diferencialinių lygčių sektorius

Kompiuterių tinklų laboratorija

p
Operacijų tyrimo sektorius

KITI PADALINIAI

Tikimybių teorijos ir statistikos
skyrius

Mokymas

Jaunųjų programuotojų

j ( )
doktorantūros komitetas

VU Eksploata imo ir pasla g direkc

Informatikos olimpiadininkų
šeštadieninė mokykla

KITI PADALINIAI
VU MII 

Bendrųjų reikalų skyrius
VU Finansų ir ekonomikos direkcijos

Visorių skyrius

Jaunųjų programuotojų
neakivaizdinė mokykla

Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos MII skyrius

VU Eksploatavimo ir paslaugų  direkc.
Energetikos, Komunalinio, Paslaugų

skyrių budėtojai,valyt. ir kt. darbuotojai
UNESCO katedra

„Informatika humanitarams“



Instituto struktūra
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Matematikos ir informatikos instituto vykdomos mokslinės temos
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Doktorantūra

Institutui suteikta teisė ruošti šių mokslo sričių mokslininkus:

• Fiziniai mokslai 
Matematika (01 P)

• Fiziniai mokslai 
I f ik  (09 P)Informatika (09 P)

• Technologijos mokslaiTechnologijos mokslai 
Informatikos inžinerija (07 T)
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2011 m. apgintos disertacijos

Matematikos kryptis

1. Monika Vilkienė, vadovas: habil. dr. Vidmantas Bentkus;
„Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai“. 

Š2. Svetlana Roman, vadovas: doc. dr. (HP) Artūras Štikonas; „Gryno 
funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“.

3 Julius Andrikonis vadovas: doc habil dr Regimantas Pliuškevičius;3. Julius Andrikonis, vadovas: doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius; 
„Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose 
multimodalinėse logikose“.

Informatikos kryptis

g

yp

4. Alma Molytė, vadovė: dr. Olga Kurasova; „Vektorių kvantavimo 
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metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė“.



Dalyvavimas Europos Komisijos 
Mokymosi visą gyvenimą“ programoje ERASMUS“„Mokymosi visą gyvenimą  programoje „ERASMUS

• ERASMUS programa  skirta  aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui,
t d t dė t t j i kit l bil k ti i istudentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, 

aukštojo mokslo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimui. 
Programoje gali dalyvauti tik tos institucijos, 
kurioms Europos Komisija suteikia Erasmus universiteto chartiją.

• VU Erasmus universiteto chartijos
Nr. 63543-IC-1-2007-LT-ERASMUS-EUCX-1 , ID kodas: LT VILNIUS01 ,

• Institutas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis ir keičiasi dėstytojais bei 
doktorantais su 28 Europos universitetais (pernai: 31, dalis kol kas neatnaujinta)
17 oje Europos valstybių17-oje Europos valstybių.

...
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Erasmus dėstymo vizitai 2011 m.

No. Surname Forename Subject Area Institution name City Country

2010-2011 mokslo metais

1 Gi t t D d C i d l L d UK1 Gintautas Dzemyda Computer science London Metropolitan University London UK

2 Antanas Žilinskas Computer science Jyväskylän Yliopisto Jyväskylä FI

12



Konferencijos ir seminarai
• Institutas, kartu su partneriais, 

2000-2011 m. surengė 43 tarptautinus
renginius – konferencijas,seminarus ir kt. g j ,
Kelios konferencijos rengiamos reguliariai.

I tit t li i i i i 6 k li i i• Institute reguliariai rengiami 6 moksliniai
seminarai, kuriuose dalyvauja tų sričių
specialistai iš kitų mokslo ir studijų institucijų.

Instituto darbuotojai yra• Instituto darbuotojai yra 
daugelio tarptautinių žurnalų redkolegijų nariai, recenzentai, 
ekspertai, tarptautinių konkursų darbų vertintojai, 
dalyvauja pasaulinių ir Europos mokslo organizacijų veikloje
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dalyvauja pasaulinių ir Europos mokslo organizacijų veikloje.



2011 m suorganizuotos (ir 2012 m planuojamos)2011 m. suorganizuotos (ir 2012 m. planuojamos) 
konferencijos ir seminarai
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Leidyba

Periodiniai recenzuojami leidiniai

• Informatica (ISI M t J l Li t W b f S i )• Informatica (ISI Master Journal List – Web of Science)

• Informatics in Education
• Olympiads in Informatics
• Lithuanian Mathematical Journal

(ISI Master Journal List – Web of Science)

• Mathematical Modelling and Analysis
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g y
(ISI Master Journal List – Web of Science)

• Nonlinear Analysis. Modelling and Control
(ISI Master Journal List – Web of Science)



Leidyba (2011 m.)
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Moksleivių ugdymas

Jaunųjų programuotojų neakivaizdinė mokykla

P i k• Programavimo mokymas
• Struktūrinis programavimas
• Algoritmavimo metodai

http://aldona.mii.lt/pms/jpm/ 

Vadovė dr. Valentina DAGIENĖ

• Programavimo stilius ir kultūra

Moksleivių rengimas informatikos olimpiadoms
• Lietuvos moksleivių informatikos olimpiadų organizavimas
• Ruošimas Baltijos šalių ir pasaulio informatikos olimpiadoms,

Š• Šeštadieninė informatikos olimpiadininkų mokykla (kartu su VU)
• Mokomosios medžiagos rengimas ir leidyba
• Mokyklų šefavimas http://aldona.mii.lt/pms/olimp/
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Vadovė dr. Valentina DAGIENĖ



Tarptautinis matematikos konkursas 
„KENGŪRA”

http://www.kengura.lt/
Vadovas dr. (HP) Juozas MAČYS

Tarptautinis informacinių technologijų
konkursas „Bebras“o u s s „ eb s

http://www.emokykla.lt/bebras
Vadovė dr. Valentina DAGIENĖ
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Mokymo priemonėsy p

Tai – tik dalis instituto 
darbuotojų parašytų 

d ėli b i
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vadovėlių bei 
mokymo priemonių



Matematikos ir informatikos institutoMatematikos ir informatikos instituto 
partneriai
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Kiekybiniai rodikliai 2011Kiekybiniai rodikliai 2011
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Darbuotojai 2011 m.  (palyginant su 2010-2009 m.)j (p yg )
Mokslinė veikla sukoncentruota 12-oje mokslinių padalinių (8 sk. ir 4 sekt.).
Institute yra 5 matematikos krypties (t.y., 3 skyriai, 2 sektoriai) ir y yp ( y , y , )

7 informatikos bei informatikos inžinerijos (5 sk., 2 sekt.) padaliniai. 

2010 2009 m
Šiuo metu Matematikos ir informatikos institute dirba 121 darbuotojas (132-175).
Moksliniuose padaliniuose dirba  74 mokslo darbuotojai ar tyrėjai (86-125); 

iš jų: 20 habilituotų daktarų (24-29),

2010-2009 m.

iš jų: 20 habilituotų daktarų (24 29),
44 daktarai (51-48),

iš kurių 11 yra praėję HP (14-14). 

24 (Habil.Dr. arba praėję HP) turi profesoriaus pedagoginį laipsnį (29-31), 
13 daktarų turi docento pedagoginį laipsnį (14-17).

Institute studijuoja 62 doktorantai (69-62): 
– 10 matematikos mokslo krypties, iš jų visi 10 dieniniai (15-15),
– 20 informatikos mokslo krypties iš jų visi 20 dieniniai (18-14)
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20 informatikos mokslo krypties, iš jų visi 20 dieniniai (18 14),
– 32 informatikos inžinerijos mokslo krypties, iš jų 25 dienin. ir 7 neakiv. (36-33).



Mokslinės publikacijos 2011 (palyginant su 2010) m.

Padalinys Monografija
FBT-ISI 

WoS

HS rec. 
leidi-

niuose Kitosy g j

APS 3 (6)
AtsPS 0 (1) 11 (12)( ) ( )
IMS 1 (0) 1 (1) 15 (19)
PSIS 1 (0) 2 (7)( ) ( )
SAS 17 (17)
SMS 7 (2)( )
TTSS 7 (6) 0 (3)

Iš viso: 2 (1) 48 (51) 15 (19) 58 (101)( )
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Mokslinės publikacijos 2011 m.
FBT-ISI HS rec

Padalinys Monografija

FBT-ISI 
WoS

IF>20%

HS rec. 
leidi-

niuose Kitos

APS 3 (6)APS 3 (6)
AtsPS 0 (1) 11 (12)
IMS 1 (0) 1 (1) 15 (19)IMS 1 (0) 1 (1) 15 (19)
PSIS 0 (2)

ML 1 (0) 2 (5)MLs 1 (0) 2 (5)
SAS 14 (9,5)

Os 1 5 (2 5)Os 1,5 (2,5)
OTs 1,5 (5)

SMS 5 (1)SMS 5 (1)
DLs 2 (1)

TTSS 7 (6) 0 (3)
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TTSS 7 (6) 0 (3)
Iš viso: 2 48 (51) 15 (19) 58 (101)



Etatai ir projektai 2011 m.

Nr Padalinys Darbuotojų Etatų skaičius 
2011 

Projektai Doktorantų 
1 Atpažinimo procesų sk 10 8 50 0 51 Atpažinimo procesų sk. 10 8,50 0 5

2 Atsitiktinių procesų sk. 16+2* 11,57 152.000 1

3 Informatikos metodologijos sk. 14+2* 11,00 109.192 7

Kompiuterinės lingvistikos grupė 2 2 00 115 000Kompiuterinės lingvistikos grupė 2 2,00 115.000

4 Sistemų analizės sk. 18+1* 14,80 448.150 19

Optimizavimo sektorius 4 3,00 19.944 4

Operacijų tyrimo sektorius 6 5,40 0 5p jų y ,

5 Skaičiavimo metodų sk. 7 4,42 70.748 6

Diferencialinių lygčių sektorius 1 0,75 0 3

6 Programų sistemų inžinerijos sk. 8 6,00 40.000 8

Matematinės logikos sektorius 3+2* 3,00 0 2

7 Tikimybių teorijos ir statistikos sk. 16+1* 10,44 101.586 2

8 Kompiuterių tinklų laboratorija 6 5,50 404.500

9 Bendrųjų reikalų sk. 13 11,75 0

10 Administracija 5 4,00 0

Viso 123+8* 94,68 1.467.002 62
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Parengti projektai

Priemonės "Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje" 
VU MII parengti projektai

• Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa) – 8.7 
mln Lt (L Telksnys)mln. Lt (L.Telksnys)

• Visuomenei aktualios programinės įrangos 
lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių , p g gų p ų
sukūrimas – 3 mln. Lt  (V.Dagienė)

• Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, 
d k i l i i iproduktų ir paslaugų internetinės svetainės 

sukūrimas – 1.5 mln. Lt   (V.Marcinkevičius)
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Tarptautiniai projektai

ES struktūrinių fondų projektaiES struktūrinių fondų projektai

27



Lietuvos institucijų užsakyti projektai
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Lietuvos mokslo tarybos projektai
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Komanda
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Matematikos ir informatikos institutas
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