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UTENOS KOLEGIJOS MOKSLINĖS PRODUKCIJOS IR AKADEMINĖS 

VEIKLOS VERTINIMO METODIKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Utenos kolegijos mokslinės produkcijos ir akademinės veiklos vertinimo metodika 

(toliau – Metodika), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 

2016-07-14, Nr. 20555), Utenos kolegijos mokslinės veiklos nuostatais, Utenos kolegijos leidybos 

nuostatais, Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747, Lietuvos akademinės 

elektroninės bibliotekos (eLABa) Mokslo publikacijų rūšių klasifikatoriaus nuostatomis. 

2. Vadovaujantis Metodika bei Utenos kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu įvertinama Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) 

dėstytojų veikla. 

3. Kolegijos dėstytojų mokslinė produkcija ir akademinė veikla vertinama taškais. 

Šioje Metodikoje už mokslinę produkciją skiriami taškai yra naudojami tik Kolegijos viduje.  

4. Visi mokslo ir metodiniai darbai turi būti aprobuoti katedroje ir recenzuoti Kolegijos 

leidybos nuostatuose nustatyta tvarka. 

5. Autoriniais lankais apskaitomų mokslo darbų apimtis yra apvalinama 0,25 autorinio 

lanko tikslumu. 

6. Vertinama tik ta mokslinė produkcija, kuri turi Kolegijos prieskyrą: 

6.1. Jei prie mokslinės publikacijos pateikiamos dviejų ar daugiau Institucijų 

prieskyros, tai vertinant mokslinę produkciją už publikaciją skiriami taškai dalinami iš institucinių 

prieskyrų skaičiaus.  

6.2. Jei prie mokslinės publikacijos nurodomos dviejų ar daugiau Kolegijos autorių 

pavardės, tai vertinant mokslinę produkciją, už publikaciją skiriami taškai dalinami iš autorių 

skaičiaus.  

7. Tais atvejais, kai yra keli monografijos ar knygų skyrių bendraautoriai ir jų indėlis 

pačioje monografijoje nėra įvardytas, autorinių lankų skaičius yra dauginamas iš institucijos autorių 

ir visų autorių skaičiaus santykio. 

8. Elektroniniai leidiniai pripažįstami lygiaverčiais spausdintiniams, jei jie atitinka 

tokiems leidiniams keliamus reikalavimus. Socialiniuose moksluose pakartotinai publikuojant 

tyrimų rezultatą kita kalba nei lietuvių, įskaitoma 50 proc. pradinės publikacijos vertės, su sąlyga, 

kad publikacija yra atnaujinta bent 30 proc. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

9. Autorinis seminaras – savarankiškai parengtas originalaus turinio susirinkimas 

specialiu klausimu. 

10. Autorinis (spaudos) lankas (toliau – aut. l.  40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant 

tarpelius) teksto arba 3 000 cm
2
 spausdinto ploto iliustracijų. Jei apimties spaudos ženklais nustatyti 

negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 psl. Jei mokslo darbas yra elektroninėje 

laikmenoje, tai autorinis lankas apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius). 

11. Eksperimentinė plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu 

pažinimu grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus 

produktus ar procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės 

tobulinti moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, 

kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.  



 

 

2 

12. Fundamentiniai moksliniai tyrimai  eksperimentiniai ir (arba) teoriniai 

pažinimo darbai, atliekami siekiant visų pirma įgyti žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą 

tikrovę, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų. 

13. Konferencijos darbų leidinys – vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo 

dalis), kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję 

recenzuojamiems leidiniams įprastos recenzavimo (peer review) procedūros. 

14. Kultūros ir profesiniai leidiniai  leidiniai, skirti visų mokslo sričių profesinei 

auditorijai. 

15. Metodinė priemonė – knygine, elektronine ar audiovizualine forma parengtas 

darbas, skirtas aukštosios mokyklos studentų mokymui (-si) ar studijoms ir recenzuotas Utenos 

kolegijoje nustatyta tvarka. Metodines priemones aprobuoja (įvertina) katedra. Priemonės gali būti 

paskelbtos elektrone forma, bet aprobacija ir recenzavimas būtini. 

16. Mokymo ir metodinė priemonė – Kolegijos nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota 

kita, vadovėlio ar mokomosios knygos kategorijoms nepriskirta priemonė (laboratorinių darbų, 

pratybų metodiniai nurodymai, uždavinynai, paskaitų konspektai, metodinės rekomendacijos, 

metodinis laiškas, pateikčių rinkiniai ir kt.). 

17. Mokomoji knyga – nustatyta tvarka recenzuota ir įvertinta mokymosi knyga, 

kurioje pateikiama teorinio, praktinio ar technologinio (skaičiuojamojo) pobūdžio medžiaga vieno 

ar kelių dėstomų dalykų žinioms įsisavinti. Atestuojamam asmeniui vertinamas ne mažesnis kaip 5 

autorinių lankų asmeninis indėlis. 

18. Mokslinis vertimo leidimas yra atskiru recenzuotu leidiniu išleistas aktualaus arba 

istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu 

(palydimieji tyrimai, komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu. 

19. Mokslo doktorantūra – trečioji studijų pakopa, apimanti studijas, mokslinius 

tyrimus, disertacijos rengimą, gynimą ir mokslo daktaro laipsnio suteikimą. Mokslo daktaro 

laipsnis, vadovaujantis Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149, gali būti suteikiamas asmeniui, kuris sėkmingai 

baigė nuolatinės (iki 4 metų) arba ištęstinės (iki 6 metų) formos mokslo doktorantūrą, parengė 

disertaciją ir ją apgynė, arba asmeniui, kuris apgynė eksternu parengtą disertaciją.  

20. Mokslo monografija  yra recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai 

išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai 

savi moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių ar kita mažiau 

paplitusia kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos 

apimtis – 8 autoriniai lankai. Humanitariniuose ir socialiniuose moksluose ne mažiau kaip 20 % 

monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja medžiaga. Mažiausia įskaitoma 

humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo monografijos Institucijos dalis – 4 autoriniai 

lankai.  

21. Mokslo straipsnis/publikacija yra straipsnis, paskelbtas recenzuojamame 

leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, 

ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir 

atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio 

apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko. 

22. Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10% labiausiai pasaulyje cituojamų 

straipsnių, yra straipsnis, kuris buvo paskelbtas ne anksčiau kaip n-9 kalendoriniais metais ir ne 

vėliau kaip n kalendoriniais metais (čia n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo veiklos vertinimas 

yra atliekamas), patekęs į pirmą n+1 metų liepos mėnesį paskelbtą 10 % labiausiai pasaulyje 

cituojamų straipsnių sąrašą pagal Clarivate Analytics Web of Science EBPO mokslo kryptis. 

23. Mokslinė stažuotė – mokslinės veiklos praktika kitoje mokslo ir/ar studijų 

institucijoje, dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo forma, kurią inicijuoja dėstytojas arba katedra, jos 

būtinumą nustato katedra ir įtraukia į pedagoginio krūvio planą. Tokios stažuotės apimtis – ne 

mažesnė kaip viena darbo savaitė.  
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24. Mokslo studija. Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties 

mokslo darbas, atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.  

25. Mokslo populiarinimo darbas – straipsnis ar kitokia forma parengtas ir 

publikuotas tekstas, kuriame populiaria forma pateiktos mokslo žinios, skirtos visuomenės 

supažindinimui su mokslo atradimais.  

26. Mokslininkas – tyrėjas turintis mokslo daktaro laipsnį. 

27. Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija – konkrečios mokslo srities 

ar krypties leidinys, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties 

moksliškumo ir sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo 

populiarinimui, administracinėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius. 

28. Mokslinis žodynas yra kalbotyros mokslo leidinys, sudarytas iš naujai surinktų ir 

(ar) pagal naują mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių 

sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms. Mažiausia įskaitoma mokslinio žodyno apimtis – 8 

autoriniai lankai. 

29. Mokslo darbo recenzija yra paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis pristatymas 

ir vertinimas, kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, 

kur ne tik diskutuojama su šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai 

svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma 

naudota literatūra; mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko. 

30. Pagrindiniai teisės aktai  įstatymų ir jų pakeitimų projektai, parengti Lietuvos 

Respublikos Seimo, Vyriausybės, ar Prezidento sudarytoje darbo grupėje. Įskaitoma 

mokslininkams, Seimui priėmus parengtus įstatymų ir jų pakeitimų projektus.  

31. Pakartotinė publikacija – veikalo antras ar vėlesnis paskelbimas ta pačia ar kita 

kalba (vertimas), kai nėra esminių jo turinio ir apimties pokyčių (akivaizdžių atnaujinimo ir 

revizavimo požymių). 

32. Praktinės veiklos stažuotė – dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo forma, 

įgyvendinama sutarties tarp Kolegijos ir pasirinktos įmonės/įstaigos pagrindu, kurią inicijuoja 

dėstytojas arba katedra, jos būtinumą nustato katedra ir įtraukia į pedagoginio krūvio planą. Tokios 

stažuotės apimtis – ne mažesnė kaip 1 darbo savaitė. 

33. Prieskyra yra mokslo darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo 

(meno) darbų deklaracijoje (tuo atveju kai priskyrimo nėra) nurodytas autoriaus (atlikėjo) 

pri(si)skyrimas Institucijai. Deklaracijos formą nustato Lietuvos mokslo taryba. 

34. Recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis 

ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų 

(peer-review) išvadomis, kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo 

leidinio kategorijai sprendžia Lietuvos mokslo tarybos sudarytos ekspertų grupės. 

35. Sintezės mokslo darbas yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo 

krypties disciplinas ar tarpdalykinio pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo 

studijose bei mokslo straipsniuose, sintetinantis darbas, atitinkantis mokslo monografijai keliamus 

reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia sintezės mokslo darbo apimtis – 2 autoriniai lankai. 

36. Studento vykdomas projektas – iš anksto numatytas ir parengtas veikimo 

planas/programa, pagal kurią numatytą objektą, užduotį galima atlikti, išspręsti, patobulinti. 

37. Sudarytas mokslo darbas  originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis 

mokslo darbas. Priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje 

ir (arba) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą. 

38. Šviečiamieji projektai – didelės kultūrinės ir (ar) visuomeninės vertės autorinės, 

moksliškai pagrįstos, tačiau neprofesionalų auditorijai skirtos (parengtos ir vestos) TV, radijo 

laidos, publikacijos spausdintinėse ar elektroninėse žiniasklaidos priemonėse, viešos paskaitos 

visuomenei su diskusijomis, dokumentinių filmų scenarijai ir pan. 

39. Taikomojo mokslo darbo leidinys yra mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis 

vertimo leidimas, mokslinis žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija; 
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40. Tarptautiniai žurnalai yra „Clarivate Analytics“ ir SCOPUS duomenų bazėse 

referuojami žurnalai ir (taikoma iki 2022 metų) Lietuvoje leidžiami recenzuojami leidiniai, kuriuose 

per paskutinius trejus metus paskelbtuose straipsniuose užsienio autorių prieskyrų svoris yra 

didesnis nei Lietuvos autorių; 

41. Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla yra leidykla, nuolat leidžianti ir 

tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu 

pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informacijos apie leidyklos pobūdį ir 

tarptautinį pripažinimą internetu. Tokių leidyklų sąrašą, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto 

mokslo veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro Taryba. Šis sąrašas gali būti 

tikslinamas kiekvienais metais.  

42. Taikomieji moksliniai tyrimai yra eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, 

atliekami norint gauti žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba 

uždaviniams spręsti. 

43. Tarptautinė mokslinė konferencija – konferencija, kurios rengėjai yra bent 

dviejų šalių mokslo ar studijų institucijos ir kurioje tarp pranešimų autorių yra ne mažiau kaip 

trečdalis iš užsienio. 

44. Užsakomieji kursai – įmonių ir organizacijų užsakyti kursai, kurių organizavimas 

ir vykdymas įforminamas sutartimi tarp Kolegijos ir įmonės, organizacijos.. 

45. Vadovėlis/Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, 

specialiai skirtas studijų reikmėms ir pasižymintis individualia metodine prieiga, parengtas knygine 

arba elektronine forma, kuriame suprantamai ir nuosekliai dėstomos tam tikros mokslo ar praktinės 

veiklos srities žinios. Vadovėliu laikoma tokia priemonė, kuri skiriama vieno dalyko, modulio arba 

dalyko, modulio dalies studijoms. Vadovėlis turi būti recenzuotas Kolegijos nustatyta tvarka. 

46. Metodikoje vartojamos santrumpos: 

ISBN  tarptautinis standartinis knygos numeris (International Standard Book Number); 

ISSN  tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (International Standard Serial 

Number); 

CA JCR – „Clarivate Analytics“ žurnalų citavimo ataskaitos (Clarivate Analytics Journal 

Citation Reports); 

EPO – Europos patentų biuras (European Patent Office); 

USPTO – JAV patentų ir prekių ženklų biuras (United States Patent and Trademark Office); 

JPO – Japonijos patentų biuras (Japan Patent Office); 

SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (Source-Normalized Impact per 

Paper) SCOPUS duomenų bazėje. 

47. Kitos, šioje Metodikoje neaptartos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta LR 

Mokslo ir studijų įstatyme, Kasmetiniame universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES MOKSLO DARBŲ VERTINIMAS 

 

48. Socialinių mokslų srities mokslo darbų rūšys bei už vienetą skiriami taškai yra šie: 

 

Kodas  Mokslo darbo rūšis  Mato 

vienetas 

Taškai 

už vnt. 

48.1. Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista 

mokslo monografija ar jos skyrius (skyriai). 

aut. l. 15 

48.2. Kita monografija, sintezės mokslo darbas (ne mažesnės 

apimties kaip 8 aut. l.). 

aut. l. 10 

48.3. Mokslo studija, sintezės mokslo darbas (mažesnės apimties 

kaip 8 aut. l.). 

aut. l. 5 
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Kodas  Mokslo darbo rūšis  Mato 

vienetas 

Taškai 

už vnt. 

48.4. Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį IF 

CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje, išskyrus 

atvejus, kai Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad 

žurnalo cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per 

didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tokių žurnalų 

sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, 

kartu pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir 

metus, kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas 

pildomas prireikus. 

vnt. 20 

48.5. Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 % labiausiai pasaulyje 

cituojamų straipsnių 

vnt. 15 

48.6. Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje. vnt. 10 

48.7. Mokslo straipsnis konferencijos darbų leidinyje, nepraėjęs 

recenzavimo procedūros. 

vnt. 5 

48.8. Dalyvavimas programos „Horizontas 2020“ projekte, 

kuriame vykdoma MTEP, su Kolegijos prieskyra. 

vnt. 40 

48.9. Dalyvavimas programos „Horizontas 2020“ projekte, 

kuriame nevykdoma MTEP, su Kolegijos prieskyra. 

vnt. 20 

48.10. Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos 

laimėjimas, su Kolegijos prieskyra. 

vnt. 60 

48.11. Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis 

žinynas, enciklopedija. 

aut. l. 2 

48.12. Kiti straipsniai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su 

moksliniu aparatu mokslo populiarinimo, profesiniuose, 

kultūros periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose 

leidiniuose (taip pat ir elektroniniuose).  

vnt.  5 

48.13. Socialinės plėtros darbai: 

- mokslotyros ir mokslo politikos publikacijos; 

- akademinės publikacijos ir akademinės recenzijos be 

mokslinio aparato (pranešimai, tezės, recenzijos, esė, 

pastabos ir pan.); 

- specializuota informacija, ekspertizės, vertinimai ir 

komentarai (istoriniai, filologiniai, menotyriniai, 

sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų), pateikti 

valstybės bei savivaldybių institucijoms; 

- mokslo medžiagos pagrindu parengti šviečiamieji 

projektai; 

- sudaryti mokslo darbai. 

vnt¹.  2 

 

 ¹ Socialinės plėtros darbų vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, komplektas, leidinys ir pan., kurį 

sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, 

fragmentas ir kt.  
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IV SKYRIUS 

 

FIZINIŲ, ŽEMĖS ŪKIO, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLO SRIČIŲ 

MOKSLO DARBŲ VERTINIMAS 

 

49. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslo darbų rūšys bei 

už vienetą skiriami taškai yra šie:  

 

Kodas  Mokslo darbo rūšis  Mato 

vienetas 

Taškai 

už vnt. 

49.1. Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo 

monografija ir jos skyrius (skyriai). 

aut. l. 10 

49.2. Mokslo straipsnis žurnale, kurio IF/AIF yra didesnis už 0,25, o 

jei žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms – kurio 

visų kategorijų IF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į 

kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25, išskyrus atvejus, kai 

Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad žurnalo 

cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio 

savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tokių žurnalų sąrašas 

skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, kartu 

pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir metus, 

kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas pildomas prireikus. 

vnt. 20 

49.3. Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 % labiausiai pasaulyje 

cituojamų straipsnių. 

vnt. 15 

49.4. EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal 

registracijos pažymėjimą). 

vnt. 10 

49.5. EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra 

Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys. 

vnt. 15 

49.6. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę 

praėjusios augalų, išskyrus dekoratyvinius augalus (pateikiami 

Reports on Technical Examination of the DUS Testing), ir 

gyvūnų veislės. 

vnt. 15 

49.7. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę 

praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (pateikiami Reports on 

Technical Examination of the DUS Testing). 

vnt.  3 

 

49.8. Tarptautinę ekspertizę praėjusios mokslui naujos organizmų 

rūšys (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje 

kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės 

kataloge). 

 

vnt. 
 

15 

49.9. Dalyvavimas programos „Horizontas 2020“ projekte, kuriame 

vykdoma MTEP, su Kolegijos prieskyra. 

vnt. 26 

49.10. Dalyvavimas programos „Horizontas 2020“ projekte, kuriame 

nevykdoma MTEP, su Kolegijos prieskyra. 

vnt. 13 

49.11. Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas vnt. 40 

49.12. Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, 

enciklopedija. 

aut. l. 2 

49.13. Mokslo monografijos ir knygų skyriai, neatitinkantys kategorijos 

49.1. reikalavimų. 

aut. l. 

 sk.
¹
  

5 
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Kodas  Mokslo darbo rūšis  Mato 

vienetas 

Taškai 

už vnt. 

49.14. Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar 

vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys 

kategorijų 49.2. reikalavimų.  

vnt.  10 

49.15. Lietuvos ar kitų šalių patentų registravimo įstaigų suteikti 

patentai, netenkinantys kategorijos 49.4. ir 49.5. reikalavimų.  

vnt.  5 

49.16. Lietuvoje ar kitose šalyse įregistruotos augalų veislės, 

netenkinančios kategorijos 49.6-49.8. reikalavimų.  

vnt.  10 

49.17. Kitos akademinės publikacijos be mokslinio aparato (pranešimai, 

tezės, recenzijos, esė, pastabos ir pan.).  

vnt.  5 

 

¹LMT ekspertų nustatyta, kad žurnalo cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio 

savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. 

 

V SKYRIUS 

AKADEMINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

50. Akademinės veiklos rūšys bei už mato vienetą skiriami taškai yra šie:  

 

Eil. 

Nr. 

Akademinės veiklos rūšis Mato vienetas Taškai¹ 

50.1. Aukštųjų mokyklų vadovėliai. aut. l. 6 

50.2. Mokomoji knyga. aut. l 5 

50.3. Publikuota metodinė priemonė, mokymo metodinė 

priemonė. 

1 aut. l. 3 

50.4. Parengtos kitos mokymo metodinės priemonės aukštajai 

mokyklai: vaizdo, garso juostos, kompaktinės plokštelės, 

stendai, modeliai ir kt. (apie priemonės reikšmingumą 

sprendžia katedra. Pateikiamas protokolo išrašas). 

 

vnt. 

 

 

 

2 

50.5. Parengta studijų medžiaga, paskelbta kolegijos virtualioje 

mokymosi aplinkoje Moodle arba FTP serveryje. 

1 aut.  l. 2 

50.6. Pagal dėstomą dalyką, modulį parengta metodinė medžiaga 

užsienio kalba. 

1 aut.  l. 3 

50.7. Atliktas taikomojo pobūdžio tyrimas.  vnt. 10 

50.8. Konferencijoje skaitytas pranešimas (nepublikuotas). vnt. 2 

50.9. Mokslinė stažuotė užsienyje. 1 sav. 25 

Mokslinė stažuotė Lietuvoje. 1 sav. 15 

Praktinės veiklos stažuotė realiomis darbo sąlygomis 

užsienyje. 

1 sav. 20 

Praktinės veiklos stažuotė realiomis darbo sąlygomis 

Lietuvoje. 

1 sav. 10 

50.10. 
Paskaitų skaitymas užsienyje pagal tarptautines mainų 

programas. 

1 val. 2 

50.11. Dėstytojo vesti seminarai, kursai, mokymai, paskaitos 

Kolegijoje ir kitose organizacijose pagal Kolegijos ir 

organizacijos sutartį. 

1 val. 1 

50.12. Dėstytojo vestas autorinis seminaras Kolegijoje (pagal 

direktoriaus įsakymą) ir kitose organizacijose (pagal 

Kolegijos ir organizacijos sutartį). 

1 val. 3 
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Eil. 

Nr. 

Akademinės veiklos rūšis Mato vienetas Taškai¹ 

50.13. Dėstytojo konsultacijos socialiniams partneriams, 

darbdaviams, visuomenei aktualiais studijų, mokslo ir kt. 

klausimais pagal Kolegijos ir organizacijos sutartį ar 

direktoriaus įsakymą. 

1 val.  1 

50.14. Naujos ir registruotos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijoje studijų programos parengimas 

(vadovui + 5 taškų). 

vnt. 30 

50.15. Savianalizės parengimas (vadovui + 5 taškų). vnt. 30 

50.16. Naujo studijų dalyko, modulio aprašo parengimas 

(pateikiamas  katedros protokolo išrašas). 

vnt. 2 

50.17. Studijų dalyko, modulio aprašo parengimas užsienio kalba. vnt. 3 

50.18. Studijų dalyko, modulio aprašo koregavimas (pateikiamas 

katedros protokolo išrašas). 

vnt. 1 

50.19. Nuotolinio mokymo (-si) kurso parengimas kolegijos 

virtualioje mokymosi aplinkoje ir taikymas studijų procese. 

Jei kursas akredituotas + 5 taškai. 

vnt. 20 

50.20. Neformaliojo suaugusiųjų šveitimo programos, aprobuotos 

katedroje ir įregistruotos specialiose neformaliojo švietimo 

programų duomenų bazėse, parengimas. 

vnt. 2 

50.21. Vadovavimas tarptautiniam studento vykdomam projektui. vnt. 10 

Vadovavimas respublikiniam studento vykdomam 

projektui.  

vnt. 5 

50.22. Publikuotas vadovauto studento konferencijos, seminaro 

pranešimas, straipsnis (vadovas turi būti nurodytas). 

vnt. 3 

Nepublikuotas vadovauto studento konferencijos, seminaro 

pranešimas. 

vnt. 2 

50.23. Studentų rengimas tarptautiniams konkursams:   

I vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

15 

II vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

10 

III vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

5 

Parengė, bet nelaimėjo. 1 stud. ar  

1 komanda 

2 

50.24. Studentų rengimas respublikiniams konkursams:   

I vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

10 

II vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

5 

III vieta 1 stud. ar  

1 komanda 

3 

Parengė, bet nelaimėjo. 1 stud. ar  

1 komanda 

1 

50.25. Tarptautinių fondų projektų vykdymas (vadovui ir 

koordinatoriui + po 5 taškus). 

vnt. 10 

50.26. Lietuvos fondų projektų vykdymas (vadovui ir 

koordinatoriui + po 5 taškus). 

vnt. 5 

50.27. Darbas ekspertų komisijose, projekto ekspertavimas. vnt. 5 
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Eil. 

Nr. 

Akademinės veiklos rūšis Mato vienetas Taškai¹ 

50.28. Straipsnių ar jų rinkinių redagavimas, maketavimas.  1 aut. l. 5 

50.29. Darbas laikinose darbo grupėse, komisijose (pirmininkui + 

2 taškai). 

vnt. 2 

50.30. Darbas nuolat veikiančiuose savivaldos organuose, 

Kolegijos komitetuose, komisijose (pirmininkui + 2 taškai). 

vnt. per 

1 akad. metus 

3 

50.31. Dalyvavimas respublikinėse, miesto, kolegijų sporto 

varžybose. 

1 stud. ar  

1 komanda 

2 

50.32. Laimėtos respublikinės, miesto, kolegijų sporto atrankos 

varžybos. 

1 stud. ar  

1 komanda 

4 

50.33. Darbas studentų konkursų, olimpiadų vertinimo komisijose 

(pirmininkui +3 taškai):  

  

Tarptautinėse vnt. 5 

Respublikinėse. vnt. 3 

50.34. Dalyvavimas recenzuojamų mokslo darbų redkolegijoje 

(pirmininkui, vyr. redaktoriui +5 taškai).   

vnt. 5 

50.35. Dalyvavimas konferencijos organizaciniame komitete 

(pirmininkui +5 taškai):  

  

Tarptautinės  vnt. 10 

Respublikinės  vnt. 5 

Kolegijos vnt.  3 

50.36. Studentų konkurso organizavimas (pirmininkui + 5 taškai):      

Tarptautinio  vnt. 10 

Respublikinio  vnt. 5 

Kolegijoje  vnt. 3 

50.37. Dalyvavimas parodose, mugėse    

Tarptautinėse  1 d. 7 

Respublikinėse  1 d. 5 

50.38. Kitų kolegijos renginių organizavimas.  vnt. 2 

50.39. Narystė visuomeninėse organizacijose: vnt.  

Tarptautinėse  vnt. 3 

Respublikos vnt. 2 

Vietinėse  vnt. 1 

50.40. Kvalifikacijos tobulinimas tęstinio mokymosi programose, 

susijusiose su dėstomuoju dalyku (ne mažiau 40 val.). 

40 val. 5 

50.41. Kvalifikacijos tobulinimas kituose renginiuose. 8 val. 1 

50.42. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant internetiniuose 

seminaruose. 

1 vnt. 1 

50.43. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant internetiniuose 

kursuose, mokymuose (kai nenurodomos valandos). 

1 vnt. 5 

 

¹ Jei už akademinės veiklos rūšį gali būti skiriami taškai keletui asmenų, tai bendras taškų skaičius dalinamas iš toje 

veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus. 

 

51. Kita akademinė veikla, nepaminėta Metodikos 50 punkte, gali būti įvertinta taškais 

katedrai ir Fakulteto atestavimo komisijai nustačius jos vertę.  

___________________________________ 


