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MOKSLINĖ, MOKSLO TAIKOMOJI IR PEDAGOGINĖ PRODUKCIJA
1
 PER ................................METUS 

 

1. SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ PRODUKCIJA (SH) 

 

 

Kodas 

 

Mokslinės produkcijos rūšis 

Mokslinės produkcijos 

kiekis vnt. 

S H 

C01  Reikšmingos mokslo monografijos (atliekamas ekspertinis vertinimas);  

 Mokslo studijos (atliekamas ekspertinis vertinimas); reikšmingi teoriniai, 

sintetiniai mokslo darbai (atliekamas ekspertinis vertinimas) 

  

C02 Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į 

Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI) pagrindinių 

leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS 

duomenų bazę 

  

C03 Mokslo straipsniai, publikuoti periodiniuose ir tęstiniuose moksliniuose periodiniuose 

leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslinės informacijos duomenų 

bazes 

  

C04  Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos periodiniuose ir 

tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės 

informacijos duomenų bazėse; 

 Mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose, registruotuose 

tarptautinėse kultūros, profesinės informacijos duomenų bazėse 

  

C05  Reikšmingos mokslo šaltinių publikacijos (atliekamas ekspertinis vertinimas), 

 Reikšmingi sudaryti mokslo darbai (atliekamas ekspertinis vertinimas), mokslinių 

klasikinių veikalų vertimai 

  

C06 Taikomieji mokslo darbai, sudaryti mokslo darbai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo 

leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse 

  

D07 Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai, kurie 

neatitinka C01 punkto reikalavimų 

  

D08 Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose 

moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys C02 ir C03 punktų reikalavimų 

  

D09 Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos kituose mokslo 

leidiniuose; mokslo straipsniai kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, 

  

                                                 
1
 Pateikiama mokslinė produkcija, kurią sukūrė Utenos kolegijos mokslininkai, dėstytojai, kiti tyrėjai (yra Utenos kolegijos prieskyra/nuoroda) 



neatitinkantys C04 punkto reikalavimų 

D10 Mokslo šaltinių publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji mokslo darbai, 

neatitinkantys C05 ir C06 punkto reikalavimų, mokslinio teksto vertimai 

  

 

 

1.1. HS Mokslo monografijos, studijos, teoriniai mokslo darbai. IŠSAMUS APRAŠYMAS 

 
Visas 

bibliografini

s aprašas 

Kolegijos/Fakultet

o autoriai (vardas 

pavardė) 

Visų 

autorių 

skaičiu

s 

 

Kolegijos/Fakultet

o autorių skaičius 

 

Kolegijos/Fakultet

o autorių indėlis 

Autorini

ų lankų 

skaičius 

Puslapi

ų 

skaičius 

Mokslo 

sritis 

(pasirinkt

i vieną: 

H, S) 

ISB

N 

Leidykl

a 

Publikacijo

s tipas 

(C01, D07) 

           

           

           

 

1.2. HS (C02) Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos 

instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių 

leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS duomenų bazę. IŠSAMUS APRAŠYMAS  

 
Visas bibliografinis aprašas Kolegijos/Fakulteto 

autoriai (vardas 

pavardė) 

Visų autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/Fakult

eto autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/Fa

kulteto 

autorių 

indėlis 

Prieskyrų
 

skaičius 

 

Mokslo sritis 

(pasirinkti 

vieną: H, S) 

ISSN 

        

        

        

 

1.3. HS Mokslo publikacijos kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. IŠSAMUS APRAŠYMAS  

 
Visas 

bibliog

rafinis 

aprašas 

Kolegijos/

Fakulteto 
autoriai 

(vardas 

pavardė) 

Visų 

autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/

Fakulteto 
autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/

Fakulteto 

autorių 

indėlis 

Autorinių 

lankų 

skaičius 

Puslapių 

skaičius 

Mokslo 

sritis 

(pasirinkti 

vieną: H, 

S) 

ISSN 

/ISBN 

Referuoja

nti 

duomenų 

bazė 

Leidykla Publik

acijos 

tipas 

(C03, 

C04, 

C05; 

C06, 

D08, 



D09, 

D10)  

            

            

            

 

2. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ PRODUKCIJA 

 

Kodas  Mokslinės produkcijos rūšis 

Mokslinės produkcijos 

kiekis vnt. 

F B T 

A01 Tarptautiniu mastu pripažintų (mokslo) leidyklų išleistos mokslo monografijos     

A02 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, 

įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės Mokslo citavimo indeksų 

(SCI) pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra 

įtraukti į ISI WOS duomenų bazę 

 

 

 

A03 

Kiti mokslo straipsniai, publikuoti moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN 

indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes arba į 

svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų, išvardytų Metodikos
2
 VIII dalyje, 

internetinius katalogus 

 

 

 

A04 

Mokslo straipsniai, išspausdinti Metodikos priede paminėtų leidyklų, pasaulinių 

visos Europos, JAV ir Japonijos mokslo draugijų knygose, konferencijų darbuose 

bei tęstiniuose leidiniuose (su ISBN indeksu) arba referuoti duomenų bazėje ISI 

Proceedings, jei šių straipsnių įrašų nėra ISI WOS duomenų bazėje 

 

 

 

A05 
Lietuvos pareiškėjams išduoti patentai, įregistruoti Europos patentų biure (EPO), 

JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO)
3
 

 
 

 

A06 

ES bendruosiuose kataloguose (Common catalogue of varieties of agricultural plant 

species, Common catalogue of varieties of vegetable species) įregistruotos naujos 

sukurtos augalų veislės
 

 

 

 

A07 Kitos Lietuvoje ir kitose šalyse įregistruotos naujos sukurtos augalų veislės
 

   

                                                 
2
 Utenos kolegijos Mokslinės produkcijos ir akademinės veiklos vertinimo metodika //Utenos kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas. Patvirtinta Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. Posėdžio protokolu Nr. AT-3. 

 
3
 Patento įrašas turi būti paskelbtas Europos patentų biuro duomenų bazėje esp@cenet (Inasa) 



A08 
Lietuvoje ir kitose šalyse įregistruotos naujos sukurtos mikroorganizmų padermės 

(kamienai) 
 

 
 

B09 Mokslo monografijos, kurios neatitinka A01 punkto reikalavimų    

B10 
Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose 

moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys A02 ar A03 ir A04 punktų reikalavimų 
 

 
 

B11 
Nauji patentai, įregistruoti Lietuvos ar kitų šalių patentų registravimo įstaigose, 

kurie netenkina A05 punkto reikalavimų 
 

 
 

B12 
Pagrindinių norminių ir (ar) teisės aktų projektai, standartai, atitinkantys mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros požymius, nurodytus Frascati žinyne 
 

 
 

 

2.1. FBT Mokslo monografijos 
Visas 

bibliografinis 

aprašas 

Kolegijos/Fa

kulteto 
autoriai 

(vardas 

pavardė) 

Visų 

autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/Fa

kulteto 
autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/

Fakulteto 

autorių 

indėlis 

Autorinių 

lankų 

skaičius 

Puslapių 

skaičius 

Mokslo 

sritis 

(pasirinkti 

vieną: F, 

M, Z, Bk, 

T) 

ISBN Leidykla Publikacijo

s tipas 

(A01, B09)  

           

           

           

 

2.2. FBT (A02) - Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės 

informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) 

pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie ekspertizės metu yra įtraukti į ISI WOS duomenų bazę. IŠSAMUS 

APRAŠYMAS 
Visas 

bibliografinis 

aprašas 

Kolegijos/Fakulteto 

autoriai (vardas 

pavardė) 

Visų autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/Fakulteto 
autorių skaičius 

 

Kolegijos/Fakulteto 
autorių indėlis 

Prieskyrų 

skaičius 

 

Mokslo sritis 

(pasirinkti 

vieną: F, M, Z, 

Bk, T) 

ISSN 

        

        

        

 

2.3. FBT Mokslo publikacijos kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose 
Visas 

bibliografinis 

aprašas 

Kolegijos/Fa

kulteto 
autoriai 

(vardas 

Visų autorių 

skaičius 

 

Kolegijos/Fa

kulteto 
autorių 

skaičius 

Kolegijos/Fa

kulteto 
autorių 

indėlis 

Mokslo sritis 

(pasirinkti 

vieną: F, M, 

Z, Bk, T) 

ISSN /ISBN Referuojanti  

duomenų 

bazė 

Leidykla Publikacijos 

tipas (A03, 

A04, B10)  



pavardė)  

          

          

          

 

3. SUTARTYS MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR/AR EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI VYKDYTI 

 
3 punkto lentelių 7 ir 8 stulpelių paaiškinimai 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) – taikomosios mokslinės veiklos rūšis (pasirinkti vieną): 

FMT - Fundamentiniai moksliniai tyrimai, 

TMT - Taikomieji moksliniai tyrimai, 

EP - Eksperimentinė plėtra (taikomoji mokslinė veikla), 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatas (pasirinkti ne daugiau penkių): 

R01 - naujos žinios R13 - esminis metodo (įrenginio, įrangos, paslaugos) modernizavimas 

R02 -  naujas žinių taikymas R14 - socialinio reiškinio tyrimas 

R03 - naujas metodas  R15 - originalus testas 

R04 - prototipas R16 - veiksnių tyrimas 

R05 - nauja technologija R17 - nauja koncepcija 

R06 - tyrimais grįstas modelis R18 - naujas instrumentarijus 

R07 - matematinis tyrimas R19 - kalbos studija 

R08 - naujas algoritmas R20 - šaltinių tyrimas 

R09 - nauja programinė įranga R21 - nestandartiniai gyvų ir negyvų medžiagų tyrimai 

R10 - informacinių technologijų plėtra R22 - klinikiniai tyrimai (1-3 fazė) 

R11 - internetinė technologija R23 - duomenų apdorojimo priemonių įdiegimas naujoje srityje ar nauju būdu 

R12 - MTEP programinės įrangos panaudojimas technologijoms R24 - mokslinio projekto įgyvendinamumo tyrimas 

 R25 - kita (įrašyti) 

 

3.1. Sutartys su Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus biudţetines įstaigas moksliniams tyrimams ir/ar taikomajai mokslinei 

veiklai vykdyti 
Eil. Nr. Sutartis 

Subjektas, su 

kuriuo sudaryta 

sutartis 

Bendra sutarties 

suma (tūkst. Lt)* 

Ataskaitiniais 

metais gautos 

lėšos (tūkst. 

Lt)** 

Mokslo sritis 

(pasirinkti vieną: 

H, S, F, B, T) 

MTEP rūšis 

(pasirinkti vieną: 

FMT, TMT, EP) 

MTEP rezultatas 

(pasirinkti ne 

daugiau penkių) 

pvz.: R01, 

R02,… 

Pavadinimas, sudarymo 

data, sutarties galiojimo 

laikotarpis (nuo iki) 

        

        

 

3.2. Sutartys su uţsienio subjektais moksliniams tyrimams ir/ar taikomajai mokslinei veiklai vykdyti 
Eil. Nr. Sutartis Subjektas, su 

kuriuo sudaryta 

Bendra sutarties 

suma (tūkst. Lt)* 

Ataskaitiniais 

metais gautos 

Mokslo sritis 

(pasirinkti vieną: 

MTEP rūšis 

(pasirinkti vieną: 

MTEP rezultatas 

(pasirinkti ne Pavadinimas, sudarymo 



data, sutarties galiojimo 

laikotarpis (nuo iki) 

sutartis lėšos (tūkst. 

Lt)** 

H, S, F, B, T) FMT, TMT, EP) daugiau penkių) 

pvz.: R01, 

R02,… 

        

        

 

3.3. Sutartys su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis moksliniams tyrimams ir/ar taikomajai mokslinei veiklai vykdyti 
Eil. Nr. Sutartis 

Subjektas, su 

kuriuo sudaryta 

sutartis 

Bendra sutarties 

suma (tūkst. Lt)* 

Ataskaitiniais 

metais gautos 

lėšos (tūkst. 

Lt)** 

Mokslo sritis 

(pasirinkti vieną: 

H, S, F, B, T) 

MTEP rūšis 

(pasirinkti vieną: 

FMT, TMT, EP) 

MTEP rezultatas 

(pasirinkti ne 

daugiau penkių) 

pvz.: R01, 

R02,… 

Pavadinimas, sudarymo 

data, sutarties galiojimo 

laikotarpis (nuo iki) 

        

        

 

3.4. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo lėšos uţ sutartis moksliniams tyrimams ir/ar taikomajai mokslinei veiklai 

vykdyti 
Eil. Nr. Sutartis 

Subjektas, su 

kuriuo sudaryta 

sutartis 

Bendra sutarties 

suma (tūkst. Lt)* 

Ataskaitiniais 

metais gautos 

lėšos (tūkst. 

Lt)** 

Mokslo sritis 

(pasirinkti vieną: 

H, S, F, B, T) 

MTEP rūšis 

(pasirinkti vieną: 

FMT, TMT, EP) 

MTEP rezultatas 

(pasirinkti ne 

daugiau penkių) 

pvz.: R01, 

R02,… 

Pavadinimas, sudarymo 

data, sutarties galiojimo 

laikotarpis (nuo iki) 

        

        

 

3.5. Sutartys su savivaldybių biudţetinėmis įstaigomis moksliniams tyrimams ir/ar taikomajai mokslinei veiklai vykdyti 
Eil. Nr. Sutartis 

Subjektas, su 

kuriuo sudaryta 

sutartis 

Bendra sutarties 

suma (tūkst. Lt)* 

Ataskaitiniais 

metais gautos 

lėšos (tūkst. 

Lt)** 

Mokslo sritis 

(pasirinkti vieną: 

H, S, F, B, T) 

MTEP rūšis 

(pasirinkti vieną: 

FMT, TMT, EP) 

MTEP rezultatas 

(pasirinkti ne 

daugiau penkių) 

pvz.: R01, 

R02,… 

Pavadinimas, sudarymo 

data, sutarties galiojimo 

laikotarpis (nuo iki) 

        

        

 
*    - konvertuojama  sutarties sudarymo dienos kursu  

**  - konvertuojama lėšų gavimo dienos kursu  

 

4. SVARBIAUSIOSIOS FAKULTETO/KOLEGIJOS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR MOKSLINIŲ DARBŲ 

APIBŪDINIMAS 



 

Svarbiausiosios fakulteto/kolegijos mokslinės veiklos kryptys 

4.1. Mokslinių 

tyrimų 

svarbiausiosios 

krypties ar 

programos Nr. 

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas 

  

  

Mokslinių darbų trumpas apibūdinimas (pagal nurodytą veiklos kryptį) 

4.2. Mokslinių 

tyrimų 

svarbiausiosios 

krypties ar 

programos temos 

Nr. (kaip ir 4.1. 

punkte) 

Mokslo krypčių kodai  

Temos pavadinimas. Nurodomas temos naujumas, svarbiausieji laimėjimai, produkcija, svarbiausios mokslo 

publikacijos 

   

   

 

5. TARPTAUTINIAI MOKSLININKŲ MAINAI 

 
5.1. Besistaţavusiųjų uţsienyje iki 6 mėn.   

Valstybė Darbuotojų skaičius Mėnesių skaičius 

   

   

Iš viso:   

5.2. Dirbusiųjų uţsienyje 

Valstybė Darbuotojų skaičius Mėnesių skaičius 

   

   

Iš viso:   

 

6. UŢSIENIO MOKSLININKŲ VIZITAI  

 
5.1. Besistaţavusiųjų uţsienyje iki 6 mėn.  

Valstybė Darbuotojų skaičius Mėnesių skaičius 

   



   

Iš viso:   

5.2. Dirbusiųjų uţsienyje 

Valstybė Darbuotojų skaičius Mėnesių skaičius 

   

   

Iš viso:   

5.3. Kitų besilankiusiųjų (išskyrus dalyvavimą konferencijose)  

Valstybė Darbuotojų skaičius Mėnesių skaičius 

   

   

Iš viso:   

 

6. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE 
 

6 punkto lentelių 12 ir 13 stulpelių paaiškinimai sutampa su 3 punkto 7 ir 8 stulpelių paaiškinimais 

 

6.1. Dalyvavimas studijų tarptautinėse programose 

 

Ataskaitos 

6.1. punkto 

Nr. 

Programos 

(jeigu yra 

paprogramės) 

ar veiklos 

krypties 
pavadinimas 

ir trumpinys 

Projekto 

sutartis 

(pavadinimas, 
sutarties Nr.) 

Projekto koordinatorė 

Dalyviai 

(valstybės) 

Projekto vykdymo 

laikotarpis 
Projekto finansavimas 

Mokslo 
sritis 

(pasirinkti 

vieną: 
H, S, F, B, 

T) 

MTEP 

rūšis 
(pasirinkti 

vieną: 

FMT, 
TMT, EP) 

MTEP 

rezultatas 
(pasirinkti 

ne daugiau 

penkių) 
pvz.: R01, 

R02,… 
institucija institucija nuo iki 

institucijai 

tenkanti 

sutarties 

(pasiūlymo) 

dalis (tūkst. 

Lt)* 

pagal 

sutartį 

gautos 
lėšos, 

(tūkst. 

Lt)** 

             

             

 
6.2. Dalyvavimas mokslo tarptautinėse programose 
 

6.2.1. Inicijuotos, koordinuojamos ir/ar vykdomos Europos Sąjungos, kitų Europos valstybių, (išskyrus šalis, nurodytas 6.2.5. punkte) 
6.2.2. Inicijuotos, koordinuojamos ir/ar vykdomos trečiose šalyse (JAV, Kanada, Japonija, Kinija ir kitos neeuropinės valstybės, išskyrus šalis, nurodytas 6.2.5. punkte) 
6.2.3. Inicijuotos, koordinuojamos ir/ar vykdomos dvišalio bendradarbiavimo sutartimis (tarpvalstybinėmis ar tarpinstitucinėmis)  

6.2.4. Inicijuotos, koordinuojamos ir/ar vykdomos tarptautinių organizacijų (TATENA, UNESCO, UNDP, NATO ir kt.)  
6.2.5. Inicijuotos, koordinuojamos ir/ar vykdomos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių (Rusija ir kt.) bei Ukrainos 

6.2.6. ES programos projektų pasiūlymai, kurie sėkmingai praėjo vertinimo procedūrą, bet programos biudžeto neužteko jiems finansuoti (pateikti atitinkamą ES komisijos raštą; 
pildant lentelėje rašyti ne sutarties, o pasiūlymo Nr.; 9 stulpelyje įrašyti planuotas gauti lėšas; 10 stulpelio nepildyti) 

 
Ataskaitos 
6.2. punkto 

Programos 
(jeigu yra 

Projekto 
sutartis 

Projekto koordinatorė 
Dalyviai 

(valstybės) 
Projekto vykdymo 

laikotarpis 
Projekto finansavimas Mokslo 

sritis 
MTEP 
rūšis 

MTEP 
rezultatas 



Nr. paprogramės) 

ar veiklos 

krypties 
pavadinimas 

ir trumpinys 

(pavadinimas, 

sutarties Nr.) 

institucija institucija nuo iki 

institucijai 

tenkanti 

sutarties 

(pasiūlymo) 

dalis (tūkst. 

Lt)* 

pagal 

sutartį 
gautos 

lėšos, 

(tūkst. 
Lt)** 

(pasirinkti 

vieną: 

H, S, F, B, 
T) 

(pasirinkti 

vieną: 

FMT, 
TMT, EP) 

(pasirinkti 

ne daugiau 

penkių) 
pvz.: R01, 

R02,… 

             

             
 

6.3. Dalyvavimas kitose tarptautinėse  programose 

Ataskaitos 
6.1. punkto 

Nr. 

Programos 

(jeigu yra 

paprogramės) 
ar veiklos 

krypties 

pavadinimas 
ir trumpinys 

Projekto 

sutartis 

(pavadinimas, 
sutarties Nr.) 

Projekto koordinatorė 

Dalyviai 

(valstybės) 

Projekto vykdymo 

laikotarpis 
Projekto finansavimas 

Mokslo 
sritis 

(pasirinkti 

vieną: 
H, S, F, B, 

T) 

MTEP 

rūšis 

(pasirinkti 
vieną: 

FMT, 

TMT, EP) 

MTEP 

rezultatas 

(pasirinkti 
ne daugiau 

penkių) 

pvz.: R01, 
R02,… 

institucija institucija nuo iki 

institucijai 

tenkanti 

sutarties 

(pasiūlymo) 

dalis (tūkst. 

Lt)* 

pagal 

sutartį 

gautos 
lėšos, 

(tūkst. 

Lt)** 

             

             

 
*    - konvertuojama  sutarties sudarymo dienos kursu  

**  - konvertuojama lėšų gavimo dienos kursu  


