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UTENOS KOLEGIJOS MOKSLINĖS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) mokslinės veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) 

parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Mokslo ir studijų įstatymo, Kolegijos 

statuto, Kolegijos akademinės etikos kodekso, Kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis, nustato Kolegijos 

mokslinės veiklos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir vertinimo, Kolegijoje sukurtų intelektinės 

nuosavybės objektų apsaugos ir apskaitos principus, mokslinės veiklos rezultatų sklaidos, 

finansavimo ir kitus su moksline veikla susijusius klausimus. 

2. Kolegijos mokslinės veiklos paskirtis – plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą (taikomąją veiklą) ir konsultavimą, sprendžiant aktualias šalies bei regiono 

socialines, ekonomines problemas. 

3. Kolegijos mokslinės veiklos tikslai: 

3.1. plėtoti šaliai ir regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę 

plėtrą, įtraukiant studentus, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovus; 

3.2. siekti mokslo ir studijų vienovės rengiant visų sričių specialistus, diegiant taikomųjų 

mokslinių tyrimų rezultatus, pažangiausias mokslo žinias studijų procese;  

3.3. siekti praktinio Kolegijos tyrėjų atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės 

plėtros darbų rezultatų, praktinių sprendimų pritaikymo konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir 

visuomeninių organizacijų problemoms spręsti; 

3.4. plėtoti verslo įmonių, organizacijų užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, 

galinčius daryti įtaką visuomenės pokyčiams; 

3.5. konsultuoti vietos valdžios, ūkio subjektus; 

3.6. vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų sklaidą 

mokslinėje, mokslo populiarinimo, ir kitoje spaudoje ir mokslo renginiuose; 

3.7. integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę. 

4. Mokslinė veikla vykdoma laikantis Kolegijos akademinės etikos principų. 

5. Tyrėjams laiduojama galimybė laisvai ir atvirai dėstyti savo požiūrį į mokslinės veiklos 

organizavimo, finansavimo, vertinimo ir apskaitos tvarką bei kitus su moksline veikla susijusius 

klausimus, palaikant kritinio mąstymo tradiciją ir atviro svarstymo aplinką Kolegijoje.  

6. Mokslinė veikla yra privaloma dėstytojams (išskyrus asistentus). Jos intensyvumas 

priklauso nuo dėstytojo užimamos pedagoginės pareigybės dalies, kaip numatyta Kolegijos 

dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos apraše. 

 

II SKYRIUS 

MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokslinę veiklą vykdo katedros. Katedros vedėjas koordinuoja dėstytojų mokslinę 

veiklą.  

8. Vykdydamos mokslinę veiklą katedros: 

8.1. siekia Nuostatų 3 punkte nurodytų tikslų; 
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8.2. numato mokslinės veiklos kryptis/temas, pagal jas planuoja mokslinę veiklą mokslo 

metams katedros veiklos programoje; 

8.3. renka informaciją apie regiono poreikius taikomiesiems moksliniams tyrimams, 

eksperimentinės plėtros ir kitiems taikomiesiems darbams; 

8.4. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose bei projektuose; 

8.5. analizuoja ir rekomenduoja leidybai Kolegijos dėstytojų ir kitų tyrėjų parengtus 

mokslo, metodinius ir kitus darbus; 

8.6. organizuoja mokslines praktines konferencijas, seminarus; 

8.7. apibendrina katedros mokslinę veiklą, vykdytą per mokslo metus, katedros veiklos 

ataskaitoje; 

8.8. atlieka kitas Katedros nuostatuose nurodytas mokslinės veiklos funkcijas. 

9. Kolegijos dėstytojai mokslinę veiklą vykdo atsižvelgiant į jų pareiginiuose nuostatuose 

nustatytas mokslinės veiklos funkcijas. 

10. Fakultetai turi sudaryti sąlygas: 

10.1. dėstytojams ir tyrėjų grupėms vykdyti taikomąją mokslinę veiklą, tobulinti mokslinę 

kompetenciją; 

10.2. studentams atlikti mokslinius tyrimus, dalyvauti kitoje mokslinėje veikloje.  

11. Konkretūs tyrimai, taikomoji veikla, mokslinis projektas gali būti vykdomi 

mokslininko vadovaujamos tyrėjų grupės. Tyrėjų grupei vadovaujantis mokslininkas yra Kolegijos 

darbuotojas, kuriam suteikti įgaliojimai vadovauti numatytam tyrimui, taikomosios veiklos 

projektui ar kitai mokslinei veiklai ir kuris Kolegijos direktoriaus nustatyta tvarka projekto 

vykdymo laikotarpiu gali disponuoti tyrimui, projektui skirtomis lėšomis.  

12. Kolegijos mokslinę veiklą koordinuoja Kolegijos direktoriaus pavaduotojas studijoms 

ir mokslui. 

13. Mokslinės veiklos kryptis, atsižvelgiant į Lietuvos MTEP prioritetus, sumanios 

specializacijos kryptis, Kolegijos studijų kryptis, mokslinę kompetenciją, regiono plėtros 

prioritetus, katedrų numatytas kryptis/temas, ne mažiau kaip vieneriems metams, nustato/tvirtina 

Akademinė taryba.  

III SKYRIUS 

MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR VERTINIMAS 

 

14. Dėstytojai mokslinę kompetenciją tobulina kursuose, kitų mokslo ir studijų institucijų, 

ekspertinių įstaigų darbo vietose ir stažuotėse, dirbdami mokslo projektuose, vykdydami mokslinius 

tyrimus, publikuodami jų rezultatus mokslo spaudoje, mokslo renginiuose.  

15. Dėstytojai, užimantys profesoriaus ir docento pareigybes, mokslinei veiklai skiria ne 

mažiau kaip trečdalį savo pedagoginės pareigybės užimamo darbo laiko, lektoriai, dirbantys 

pagrindinėje darbovietėje, – ne mažiau kaip ketvirtadalį savo pedagoginės pareigybės užimamo 

darbo laiko, lektoriams, dirbantiems nepagrindinėje darbovietėje, mokslinė veikla 

rekomenduojama.  

16. Moksliniams tyrimams atlikti, mokslinei metodinei ir profesinei kvalifikacijai kelti 

dėstytojai Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka gali būti ne ilgiau kaip vieneriems 

metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo.  

17. Mokslinės veiklos rezultatai vertinami vadovaujantis Kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis. 

18. Mokslinės veiklos vertinimo rezultatai naudojami vykdant dėstytojų atestavimą bei 

organizuojant konkursus pareigoms eiti, vertinant katedrų, fakultetų, kolegijos mokslinės veiklos 

rezultatus. 

19. Kolegijoje atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, 

kokybę ir lygį vertina Akademinė taryba. 
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V SKYRIUS 

KOLEGIJOJE SUKURTŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ 

APSKAITA IR APSAUGA 

 

20. Kolegijoje kuriami intelektinės nuosavybės objektai yra Lietuvos Respublikos autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyti autorių teisių objektai bei kiti įstatymuose nurodomi ir 

įstatymų reikalavimus atitinkantys intelektinės kūrybinės veiklos rezultatai.  

21. Kolegijos darbuotojai kuria intelektinės nuosavybės objektus atlikdami tarnybines 

pareigas ir (arba) vykdydami studijas.  

22. Intelektinę nuosavybę į Kolegijos sukurtus intelektinės nuosavybės objektus saugo 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir Kolegijos teisės aktai. 

23. Kolegijos darbuotojų sukurti intelektinės nuosavybės objektai, įskaitant monografijas, 

vadovėlius, studijas, publikacijas ir kitus leidinius, privalo turėti Kolegijos prieskyrą. Prieskyra – 

mokslo darbe arba mokslo darbų deklaracijoje1 nurodytas autoriaus pri(si)skyrimas Kolegijai. 

Prieskyros į Kolegiją neturintys intelektinės nuosavybės objektai nepriskiriami Kolegijai, 

neapskaitomi kaip Kolegijos mokslinės veiklos produkcija ir neįskaitomi juos sukūrusiems 

asmenims juos atestuojant Kolegijos dėstytojo pareigoms eiti, išskyrus objektus, sukurtus atliekant 

mokslinę veiklą, kaip pagal galiojančius teisės aktus jie priskiriami Kolegijai be tokios nuorodos:  

23.1. Kolegijos darbuotojų sukurti intelektinės nuosavybės objektai (monografijos, 

vadovėliai, studijos, publikacijos ir kt. leidiniai) juos sukūrusių autorių registruojami ir įkeliami į 

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazę 

(PDB); 

23.2. Autorių įvestus duomenis patikrina ir patvirtina atitinkamas teises turintis atsakingas 

Bibliotekos darbuotojas. 

24. Intelektinės nuosavybės objektų, sukurtų vykdant bendrus Kolegijos ir Lietuvos ar 

užsienio institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus ir /arba užsakomuosius 

darbus, priskyrimą tam tikrai institucijai reglamentuoja projektą vykdančių partnerių sutartis.  

25. Kiekvienais mokslo metais, iki spalio 1 d. katedros vedėjas fakulteto dekanui pateikia 

atsiskaitomaisiais mokslo metais vykdytos mokslinės veiklos ataskaitą, integruotą į katedros 

veiklos ataskaitą, o iki spalio 15 d. – einamaisiais mokslo metais numatomos vykdyti mokslinės 

veiklos programą, integruotą į katedros veiklos programą. Iki spalio 30 d. fakulteto dekanas, 

Kolegijos direktoriaus pavaduotojui studijoms ir mokslui pateikia fakulteto mokslinės veiklos 

ataskaitą ir programą. Fakulteto mokslinės veiklos ataskaita ir programa pateikiamos integruotos į 

bendrą fakulteto veiklos ataskaitą ir programą atskirame skyriuje „Taikomoji mokslinė veikla ir 

tyrimai“.  

 

VI SKYRIUS 

MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATŲ SKLAIDA 

 

26. Dėstytojai viešai skelbia savo ar tyrėjų grupės mokslinės veiklos rezultatus 

tarptautiniuose ir nacionaliniuose vienkartiniuose ir periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, 

įskaitant ir elektroniniuose, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių paslapčių 

apsaugą reguliuojantiems teisės aktams.  

27. Dėstytojai pristato visuomenei svarbiausius savo ar tyrėjų grupės mokslinės veiklos 

rezultatus mokslinėse konferencijose, simpoziumuose ir kituose mokslo renginiuose.  

28. Dėstytojai vykdo šviečiamąją mokslo pasiekimų sklaidą, skelbdami straipsnius 

populiariojoje spaudoje (įskaitant elektroninę), Kolegijos leidiniuose ir interneto svetainėje, 

socialiniuose tinkluose, skaitydami viešas paskaitas, dalyvaudami televizijos bei radijo laidose, 

atvirų durų dienose, pagal galimybes ir poreikius įtraukdami visuomenės atstovus į mokslinių 

krypčių ir temų formulavimą ir mokslinių tyrimų vykdymą.  

                                                           
1 Deklaracijos formą nustato Lietuvos mokslo taryba 
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VII SKYRIUS 

 MOKSLINĖS VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

29. Kolegijoje vykdoma mokslinė veikla, tyrimai, eksperimentinė plėtra gali būti 

finansuojama Kolegijos, valstybės biudžeto asignavimų, Lietuvos mokslo tarybos bei kitomis 

tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšomis, nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų, 

projektų ir fondų lėšomis, Lietuvos ir užsienio subjektų užsakymų lėšomis, rėmėjų lėšomis, kitomis 

teisėtai įgytomis lėšomis. 

30. Dalis Kolegijos lėšų, gaunamų iš Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų skatinti 

valstybinių kolegijų dalyvavimą eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje, regionų plėtros 

projektuose, konsultacinėje veikloje, paskirstomų kiekvienais metais, gali būti skiriama: 

30.1. konkurso tvarka tyrėjų grupėms, siekiant skatinti taikomąją mokslinę veiklą ir 

tyrimus, kurių rezultatus būtų galima pritaikyti aktualioms realios veiklos problemomis spręsti; 

30.2. Kolegijos tyrėjams ir jų grupėms, apdovanojant už geriausias publikacijas, projektus 

ir taikomuosius darbus. 

 

VIII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Šie Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai tvirtinami Akademinės tarybos sprendimu. 

32. Nuostatai įsigalioja nuo Akademinės tarybos sprendimo priėmimo datos, jei sprendime 

nenurodyta kitaip 

 

___________________________________ 


