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UTENOS KOLEGIJOS 

MOKSLINĖS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegijos) mokslinės veiklos nuostatai (toliau – šie nuostatai), parengti 

remiantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) aukštojo mokslo įstatymu (Ţin., 2000, Nr. 27-715; 

Ţin., 2008, Nr. 73-2798), Kolegijos statutu (Ţin., Nr. 62-2372), Utenos kolegijos dėstytojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (patvirtintu Kolegijos 

Akademinės tarybos 2008 m. gruodţio 23 d. posėdţio protokolu Nr. AT-3), kitais teisės aktais. 

 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Kolegijos mokslinės veiklos organizavimo, finansavimo, vertinimo, 

apskaitos ir mokslinės kompetencijos tobulinimo bendruosius principus.  

 

3. Kolegijos mokslinės veiklos tikslai – plėtoti šaliai ir regionui reikalingą taikomąją mokslinę 

veiklą ir tyrimus, integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, siekti mokslo ir 

studijų vienovės.  

 

4. Mokslinę veiklą vykdo Kolegijos mokslininkai, dėstytojai ir kiti tyrėjai. 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

Mokslinė veikla (darbas) – moksliniai tyrimai ir taikomoji mokslinė veikla, kuria 

siekiama gauti naujų ţinių numatytiems konkretiems uţdaviniams spręsti. 

Moksliniai tyrimai – fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. 

Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir/arba teoriniai paţinimo 

darbai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų ţinių apie reiškinių esmę ir/arba stebimą tikrovę, 

tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų. 

Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami 

norint įgyti naujų ţinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba 

uţdaviniams spręsti. 

Taikomoji mokslinė veikla (Eksperimentinė plėtra) – mokslinių tyrimų ir praktinės 

patirties sukauptu paţinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medţiagas, 

produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau 

sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktinės 

patirties sukauptu paţinimu paremtus ţmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius. 

Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį. 

Mokslinė grupė – organizacinis vienetas, kurį sudaro mokslininko vadovaujama 

Kolegijos tyrėjų grupė, vykdanti mokslinius tyrimus. 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis paţinimą, 

konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, ar vadovaujantis 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) projektams.  

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje. 

Mokslinė produkcija – viešai paskelbti Kolegijos mokslinės veiklos rezultatai. 

Prieskyra – mokslinės produkcijos autoriaus prisiskyrimas institucijai, kurioje jis atliko 

visą ar dalį darbų, kurių pagrindu paskelbtas mokslinės veiklos rezultatas. 



Mokslinės veiklos programa – Kolegijos dokumentas, rengiamas fakultetų ir 

Strateginės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo mokslo tiriamajai veiklai, kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje (iki liepos 1 dienos), kuriame mokslo metų ar ilgesniam laikotarpiui, įvertinus esamą 

situaciją, pagal numatytas mokslinės veiklos sritis, išdėstoma planuojama veikla ir konkretūs darbai, 

preliminarūs laiko terminai, atsakingi asmenys.  

 

III. MOKSLINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

5. Mokslinę veiklą Kolegijoje gali inicijuoti mokslininkai, dėstytojai ir kiti tyrėjai, organizuoja 

fakultetai ir Strateginės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas mokslo tiriamajai veiklai: 

5.1. Fakultetai: 

5.1.1. rengia fakulteto mokslo metų ar ilgesnio laikotarpio mokslinės veiklos 

programas ir ataskaitas; 

5.1.2. renka informaciją apie regiono poreikius taikomiesiems tiriamiesiems darbams; 

5.1.3. atlieka mokslinius tyrimus, vykdo taikomąją mokslinę veiklą; 

5.1.4. dėstytojams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams sudaro sąlygas tobulinti 

mokslinę kompetenciją, rūpinasi metodinės medţiagos rengimu;  

5.1.5. atlieka Kolegijos studijų kokybės tyrimus, skleidţia jų rezultatus; 

5.1.6. rekomenduoja leidybai Kolegijos mokslininkų, dėstytojų ir kitų tyrėjų parengtus 

mokslinius, metodinius ir kitus darbus; 

5.1.7. organizuoja mokslines praktines konferencijas, seminarus. 

 

5.2. Strateginės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas mokslo tiriamajai veiklai: 

5.2.1. rengia Kolegijos mokslo metų ar ilgesnio laikotarpio mokslinės veiklos 

programas ir ataskaitas; 

5.2.2. inicijuoja ir formuoja mokslines grupes; 

5.2.3. organizuoja uţsakomųjų tyrimų atlikimą bei jų rezultatų sklaidą;  

5.2.4. inicijuoja ir drauge su kitais Kolegijos padaliniais, organizuoja Kolegijos studijų 

kokybės tyrimus, skleidţia jų rezultatus;  

5.2.5. konsultuoja Kolegijos padalinius dėl taikomųjų mokslinių tyrimų metodologijos 

parengimo, tyrimų atlikimo, rezultatų publikavimo šalies ir uţsienio mokslinėje spaudoje;  

5.2.6. drauge su kitais Kolegijos padaliniais renka informaciją apie regiono poreikius 

taikomiesiems tiriamiesiems darbams; 

5.2.7. drauge su kitais Kolegijos padaliniais organizuoja mokslines praktines 

konferencijas, seminarus. 

 

6. Kolegijos mokslininkai, dėstytojai ir kiti tyrėjai, vykdydami mokslinę veiklą: 

6.1. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse programose bei projektuose;  

6.2. publikuoja ir kitaip skleidţia visuomenei savo mokslinės veiklos rezultatus Lietuvos, 

tarptautiniuose bei uţsienio mokslo ţurnaluose, periodiniuose, tęstiniuose ir kituose mokslo 

leidiniuose, iš jų ir elektroniniuose; 

6.3. mokslinius rezultatus pristato mokslinėse konferencijose, ir kituose mokslo renginiuose; 

6.4. vykdo šviečiamąją mokslo pasiekimų sklaidą, skelbdami straipsnius populiariojoje spaudoje, 

Kolegijos tinklalapyje, skaitydami viešas paskaitas, dalyvaudami televizijos bei radijo laidose. 

 

7. Pagrindinės Kolegijos mokslinės veiklos gaires, atsiţvelgiant į regiono, Lietuvos ir tarptautinius 

mokslo prioritetus, Kolegijos studijų programų poreikius, mokslinę kompetenciją formuoja 

fakultetai ir Strateginės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas mokslo tiriamajai veiklai, tvirtina 

Kolegijos Akademinė taryba. 

 

IV. MOKSLINĖS VEIKLOS FINANSAVIMAS 



 

8. Mokslinė veikla Kolegijoje gali būti finansuojama iš Kolegijos lėšų, Lietuvos valstybinio mokslo 

ir studijų fondo bei kitų fondų lėšų, Lietuvos bei tarptautinių mokslo programų, projektų, Lietuvos 

bei uţsienio valstybių subjektų uţsakymų lėšų bei kitų lėšų. 

 

9. Mokslinei veiklai skirtos lėšos, vadovaujantis Kolegijos metine mokslinės veiklos programa, 

fakultetų dekanų, Strateginės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo mokslo tiriamajai veiklai, 

Katedrų siūlymu, gali būti skiriamos mokslinėms grupėms, mokslininkams, dėstytojams ir kitiems 

tyrėjams, atsiţvelgiant į jų mokslinės produkcijos vertę, nustatomą pagal Utenos kolegijos dėstytojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 5 priede nurodytus kriterijus. 

 

10. Dalis mokslinei veiklai skirtų Kolegijos lėšų gali būti skiriama Kolegijos mokslininkų, dėstytojų 

ir kitų tyrėjų mokslinei kompetencijai tobulinti, mokslo renginiams, mokslo leidinių leidybai, 

aktyviems mokslininkams, dėstytojams skatinti. 

 

V. MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS 

 

11. Kolegijos dėstytojai, mokslininkai ir kiti tyrėjai kelia mokslinę kompetenciją vykdydami 

mokslinius tyrimus, publikuodami jų rezultatus mokslo spaudoje ir ne rečiau kaip kartą per 5 metus 

pasinaudoti viena iš šių nuostatų 12 punkte nustatytų mokslinės kompetencijos tobulinimo formų. 

 

12. Mokslinė kompetencija tobulinama kursuose, kitų mokslo ir studijų institucijų, ekspertinių 

įstaigų darbo vietose ir staţuotėse. Mokslinės kompetencijos tobulinimui prilyginama apginta 

daktaro disertacija, habilitacinis darbas, parengtas vadovėlis ar monografija, publikuotas mokslinis 

straipsnis recenzuojamame mokslo ţurnale.  

 

13. Kolegijos dėstytojai, mokslininkai ir kiti tyrėjai kas 5 metai gali būti atleidţiami ne ilgesniam 

kaip metų laikotarpiui nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti bei savo mokslinei, 

metodinei ir profesinei kvalifikacijai kelti. Per šį laikotarpį darbuotojui mokamas vidutinis darbo 

uţmokestis.  

 

VI. MOKSLINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

14. Kolegijoje vykdoma mokslinė veikla vertinama vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu 

Utenos kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 5 

priedu. 

 

15. Mokslinės veiklos vertinimo rezultatai naudojami vykdant dėstytojų atestavimą bei 

organizuojant konkursus dėstytojo pareigoms eiti, vertinant fakultetų akademinę ir mokslinę veiklą. 

 

VII. MOKSLINĖS VEIKLOS APSKAITA 

 

16. Siekiant skatinti Kolegijos mokslinę veiklą, mokslininkų, einančių Kolegijoje pagrindines 

pareigas, kontaktinis pedagoginio darbo krūvis gali būti maţinamas 20%, o mokslinei veiklai jie 

turėtų skirti ne maţiau kaip pusę savo nekontaktinio pedagoginio darbo krūvio.  

 

17. Mokslinės veiklos rezultatų (produkcijos) apskaita Kolegijoje vykdoma rengiant mokslinės 

veiklos ataskaitas: 

17.1. Mokslo metų pabaigoje (iki liepos 1 dienos) fakultetai Kolegijos administracijai pateikia 

fakulteto dekano patvirtintą fakulteto veiklos ataskaitą uţ praėjusius mokslo metus ir fakulteto 



veiklos programą ateinantiems mokslo metams, kurių skyriuje – Tyrimai ir konsultavimas 

pateikiama informacija apie fakultete vykdytą ir numatomą vykdyti mokslinę veiklą; 

 

17.2. Mokslo metų pabaigoje, ne vėliau kaip iki geguţės 31 dienos, fakultetai Kolegijos Strateginės 

plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojui mokslo tiriamajai veiklai pateikia nustatytos formos (1priedas) 

„Mokslinės veiklos ataskaitą“, kuri yra pagrindas metinei Kolegijos mokslinės, meninės ir su jomis 

susijusios kitos veiklos ataskaitai uţ praėjusius kalendorinius metus, kasmet iki birţelio 15 dienos 

teikiamai Švietimo ir mokslo ministerijai.  

 

18. Kolegijos mokslininko, dėstytojo ar kito tyrėjo sukurta mokslinė produkcija privalo turėti 

nuorodą/prieskyrą, kur ji buvo sukurta. Jei nuorodoje/prieskyroje nėra Kolegijos, šis kūrinys 

nepriskiriamas Kolegijai ir neapskaitomas kaip Kolegijos mokslinės veiklos produkcija. Šiai 

nuostatai gali būti taikomos išimtys, jei biudţetinio finansavimo tvarkoje intelektinės nuosavybės 

produktai priskiriami Kolegijai be minėtos nuorodos. 

 

VIII. NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMO TVARKA 

 

19. Utenos kolegijos mokslinės veiklos nuostatai įsigalioja patvirtinus Kolegijos Akademinei 

tarybai. 


