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                PATVIRTINTA  
                  Vytauto Didžiojo universiteto 

               Rektoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. 
                Įsakymu Nr. 477               

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

2015 M. AKTYVIAUSIŲ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso tikslas – skatinti Vytauto Didžiojo universiteto (toliau - Universiteto) doktorantus ir 

jaunuosius mokslininkus aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus, skelbti gautų tyrimų rezultatus 

Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose referuojamuose duomenų bazėse, dalyvauti 

mokymuose, seminaruose, kursuose, laiku įvykdyti doktorantūros studijų programą. 

2. Konkurse gali dalyvauti: 

2.1. Universiteto nuolatinių studijų 2 - 4 kurso doktorantai. 

2.2. Universiteto ištęstinių studijų 2 - 6 kurso doktorantai. 

2.3. Jaunieji mokslininkai, likę dirbti Universitete, kurių doktorantūros studijos baigėsi 2014 m. 

rugsėjo 1 d. ir kurie disertaciją apgynė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. 

2.4. Jaunieji mokslininkai, likę dirbti Universitete, kurių doktorantūros studijos baigėsi 2015 m. 

spalio 1 d. ir kurie disertacijas apgynė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 gruodžio 31 d. 

2.5. Doktorantai, konkurso metu esantys akademinėse atostogose, dalyvauti konkurse negali. 

3. Konkurse vertinama veikla, atlikta nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., šiose 

mokslo srityse: 

3.1. Humanitariniuose moksluose. 

3.2. Socialiniuose moksluose. 

3.3. Fiziniuose ir biomedicinos moksluose. 

4. Vienkartinės stipendijos konkursui yra skiriamos iš Universiteto Mokslo fondo – iš viso 4350 Eur. 

Lėšos, tenkančios mokslo sričiai (-ims) yra proporcingos konkurse dalyvaujančių doktorantų ir 

jaunųjų mokslininkų skaičiui. 

 

II. DOKUMENTŲ VIENKARTINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA 

IR TERMINAI 

 

5. Doktorantas ar jaunasis mokslininkas (toliau – pareiškėjas), norintis dalyvauti konkurse, 

Universiteto Mokslo tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus: 
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5.1. Užpildytą paraišką (1 priedas). Paraiškos formoje nurodoma informacija apie pareiškėją bei 

pateikiama motyvacija stipendijai gauti. Paraiška pateikiama atspausdinta bei skaitmeninėje 

laikmenoje. 

5.2. Informaciją apie mokslinę veiklą – dalyvavimą konferencijose, seminaruose, stažuotėse, kitą 

pareiškėjų nuomone svarbią informaciją (2 priedas). Ši lentelė pateikiama atspausdinta bei 

skaitmeninėje laikmenoje.  

5.3. Svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašą bei jų kopijas. Darbų sąrašas pateikiamas atspausdintas 

ir skaitmeninėje laikmenoje, o darbų kopijos pateikiamos tik skaitmeninėje laikmenoje.  

5.3.1. publikacijos turi būti užregistruotos Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

publikacijų duomenų bazėje;  

5.3.2.  apie priimtas spaudai publikacijas pareiškėjas pateikia pažymą. 

6. Paraiškos turi būti pateiktos Universiteto Mokslo tarnybai iki 2016 m. sausio 11 d. 

 

III.  PRAIŠKŲ VERTINIMAS 

7. Dalyvių veikla vertinama balais, kurių apibendrintos veiklos taškų suma sudaro konkursinį balą.  

8. Konkursinis balas (KB) skaičiuojamas pagal formulę KB=0,5MP+0,2MV+0,3EV, kur MP – 

mokslinių publikacijų skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, MV – mokslinės veiklos 

skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, EV – ekspertinis vertinimas dešimtbalėje sistemoje. 

9. Vertinamos tik paskelbtos mokslinės publikacijos (MP), užregistruotos Universiteto dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų publikacijų duomenų bazėje bei mokslinės publikacijos, priimtos spaudai. Jų 

vertinimas atliekamas remiantis Universitete galiojančiu mokslinės produkcijos rūšių 

klasifikatoriumi, patvirtintu 2014 m. kovo 7 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 83. Už publikaciją 

skiriamas balas dauginamas iš daugiklio, įvertinančio dalyvio indėlį publikacijoje.  

10. Mokslinė veikla (MV) vertinama remiantis Universitete galiojančiu Universiteto darbuotojų, 

dirbančių biomedicinos, fizinių, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, kitos veiklos vertinimo 

lentele, patvirtinta 2013 m. liepos 4 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 340. 

11. MP ir MV taškų suma į dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu: 

11.1. Išrenkamas pareiškėjas, surinkęs didžiausią taškų sumą savo mokslo srityje už MP/MV. Šio 

pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų. 

11.2. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta – k (k = Tmax/10). 

11.3. Kitų pareiškėjų surinktų taškų sumą už MP/MV dalinant iš konstantos k, gaunamas 

pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas/mokslinę veiklą. 

11.4. Balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies. 

12. Kiekvieną paraišką dešimtbalėje sistemoje vertina du Universiteto rektoriaus įsakymu paskirti 

ekspertai (3 priedas). 
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13. Universiteto Mokslo tarnyba perduoda pareiškėjų duomenis Universiteto Mokslo sričių ekspertų 

komisijai. 

14. Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisija peržiūri Mokslo tarnybos pateiktus apibendrintus 

konkurso dalyvių duomenis, susumuoja veiklų taškus, išskiria konkursinį balą ir išrenka 

aktyviausius doktorantus bei jaunuosius mokslininkus.  

15. Aktyviausiais pripažįstami dalyviai, surinkę daugiausiai balų.  

16. Jeigu keli dalyviai surenka vienodą balų skaičių, aktyviausią dalyvį išrenka Universiteto Mokslo 

sričių ekspertų komisija arba nutaria nominuoti abu kandidatus, vienkartinę stipendiją dalinant 

pusiau.  

17. Paraiškose pateikiami duomenys tikrinami. Paaiškėjus neatitikimams, Universiteto Mokslo sričių 

ekspertų komisija turi teisę neskirti balų už veiklas, perskaičiuoti konkursinį balą ar pašalinti 

dalyvį iš konkurso be teisės jame dalyvauti ateityje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Konkurso nugalėtojai yra skelbiami viešai iki 2016 m. vasario 29 d.  

19. Diplomai už aktyvią veiklą įteikiami per Universiteto Senato posėdį.  

 

___________________________________________________ 
 
SUDERINTA: 
 
Universiteto teisininkas                 Ruslanas Kudriašovas 
 
 
Universiteto Finansų tarnybos direktorė                 Dangirutė Radzevičienė 
 
 
Universiteto Mokslo tarnybos direktorė                 Daiva Sabonienė 
 
 
PARENGĖ: 
Mokslo tarnybos vyriausioji administratorė  Laura Stankevičienė               
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Vytauto Didžiojo universiteto 2015 m. aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso 
nuostatų  
1 priedas 

 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

AKTYVIAUSIŲ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO  
DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Informacija apie 

dalyvį 

Vardas Pavardė  

Gimimo data  

Mokslo sritis  

Mokslo kryptis  

Disertacijos tema  

Mokslinis vadovas  

Mokslinis konsultantas  

Doktorantūros studijų pradžia  

Akademinių atostogų laikotarpis  

El. paštas  

Telefono nr.   

 

 

 Motyvacinis laiškas (iki 2000 ženklų) 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas pavardė    Parašas 

 

SUDERINTA:  

Doktoranto vadovas    Parašas 
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Vytauto Didžiojo universiteto 2015 m. aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso 

nuostatų  

2 priedas 

 

 
Vardas Pavardė [Tab.Nr.]     
______________ katedra 

    
2015 

    
     
Mokslinė veikla         

Mokslinės konferencijos ir meno renginiai, mokslo 
populiarinimas 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Dalyvavimas         
Padaryti kviestiniai pranešimai tarptautiniuose mokslo 
renginiuose 

vnt. 0,000 25 0,000 

          

Padaryti pranešimai tarptautiniuose mokslo renginiuose vnt. 0,000 15 0,000 
          
Padaryti kviestiniai pranešimai respublikiniuose mokslo 
renginiuose 

vnt. 0,000 15 0,000 

          

Padaryti pranešimai kituose mokslo renginiuose  vnt. 0,000 5 0,000 
          

Organizavimas         

Tarptautinio mokslo ir meno renginio organizacinio arba 
mokslo komiteto pirmininkas 

vnt. 0,000 30 0,000 

          

Tarptautinio mokslo ir meno renginio organizacinio arba 
mokslo komiteto narys 

vnt. 0,000 10 0,000 

          
Kitų mokslo ir meno renginių organizacinio komiteto 
pirmininkas 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Kitų mokslo ir meno  renginių organizacinio komiteto narys vnt. 0,000 5 0,000 
          

Populiarinimas         

Paskaitų, konsultacijų, konkursų moksleiviams vedimas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Renginių, konkursų, viktorinų moksleiviams organizavimas vnt. 0,000 8 0,000 
          
Renginių su universiteto absolventais, darbdaviais 
organizavimas/vedimas 

vnt. 0,000 8 0,000 

          

Viešos paskaitos visuomenei, diskusijų, seminarų vedimas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Meno, mokslo populiarinimo knygos 
aut. 
l. 

0,000 3 0,000 
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Mokslo populiarinimo filmai vnt. 0,000 5 0,000 
          

Mokslo populiarinimo straipsniai, parodų katalogų straipsniai vnt. 0,000 4 0,000 
          
Dalyvavimas televizijos ir radijo laidose, susitikimai su 
visuomene 

vnt. 0,000 2 0,000 

          

Iš viso: 0,000 

     
Leidybinis darbas, vertinimai 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos instituto 
(ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos pirmininkas, vyr. 
redaktorius 

vnt. 0,000 30 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos instituto 
(ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos atsakingas 
redaktorius, pirmininko pavaduotojas 

vnt. 0,000 15 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos instituto 
(ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos narys 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse duomenų 
bazėse, redakcinės kolegijos pirmininkas, vyr. redaktorius 

vnt. 0,000 20 0,000 

          
Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse duomenų 
bazėse, redakcinės kolegijos atsakingas redaktorius, pirmininko 
pavaduotojas 

vnt. 0,000 12 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse duomenų 
bazėse, redakcinės kolegijos narys 

vnt. 0,000 8 0,000 

          

Meno kūrinių albumo, katalogo sudarytojas vnt. 0,000 20 0,000 
          

Kitų mokslinių ir mokslo populiarinimo žurnalų redakcinės 
kolegijos pirmininkas, vyr. redaktorius 

vnt. 0,000 15 0,000 

          
Kitų mokslinių ir mokslo populiarinimo žurnalų redakcinės 
kolegijos narys/vyr. redaktoriaus pavaduotojas/atsakingas 
redaktorius 

vnt. 0,000 5 0,000 

          

Projektų aprašų vertimas 
aut. 
l. 

0,000 5 0,000 

          

Studijų programų savianalizės vertinimas 
aut. 
l. 

0,000 4 0,000 
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Mokslinių straipsnių santraukų, universiteto laiškų, dokumentų 
vertimas 

vnt. 0,000 1 0,000 

          

Iš viso: 0,000 

     
Visuomeninė ir meninė veikla 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Autorinės meno kūrinių parodos, filmo užsienyje autorius; 
autorinio meno kūrinio (spektaklio, kino filmo, muzikinės 
kompozicijos) viešas demonstravimas užsienyje 

vnt. 0,000 30 0,000 

          
Autorinės meno kūrinių parodos, filmo Lietuvoje autorius; 
autorinio meno kūrinio (spektaklio, kino filmo, muzikinės 
kompozicijos) viešas demonstravimas Lietuvoje 

vnt. 0,000 10 0,000 

          
Tarptautinių festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto 
pirmininkas vnt. 0,000 20 0,000 

          
Tarptautinių festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto 
narys 

vnt. 0,000 10 0,000 

          
Kitų festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto 
pirmininkas 

vnt. 0,000 10 0,000 

          
Kitų festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto narys vnt. 0,000 5 0,000 
          
Grupinės meno kūrinių parodos užsienyje dalyvis; kitų parodų 
(gėlių, knygų, nuotraukų ir  kt) organizavimas vnt. 0,000 10 0,000 

          
Grupinės meno kūrinių parodos Lietuvoje dalyvis; kitų parodų 
(gėlių, knygų, nuotraukų ir  kt) komisijos vertinimo narys vnt. 0,000 5 0,000 

          
Dalyvavimas savanoriškoje vyriausybių, visuomeninių 
organizacijų veiklose; formalizuotas asmenų konsultavimas vnt. 0,000 2 0,000 

          
Padalinių internetinių svetainių administravimas vnt. 0,000 10 0,000 
          
Studentų konsultavimas psichologijos klinikoje, teisės 
mokslininkų būrelyje vnt. 0,000 2 0,000 

          

Iš viso: 0,000 

     
Studentų mokslinės veiklos organizavimas 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Tarptautinių ir Lietuvos studentų meno, mokslinių renginių 
organizacinis vadovas 

vnt. 0,000 25 0,000 

          

Studentų mokslinių draugijų įkūrimo organizatorius ir/ar vnt. 0,000 10 0,000 
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vadovas 

          

Kitų studentų mokslinių renginių organizacinis vadovas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Studentų ir jaunųjų mokslininkų konkursinių darbų vadovas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Mokslininkų rengimas 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Doktorantų, per vertinamąjį laikotarpį apgynusių disertacijas, 
mokslinis vadovas 

vnt. 0,000 25 0,000 

          

Doktorantų, per vertinamąjį laikotarpį apgynusių disertacijas, 
konsultantas 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Doktorantų vasaros mokyklos organizatorius vnt. 0,000 20 0,000 
          
Doktorantūros (jungtinės) mokslo krypties komisijos 
pirmininkas 

vnt. 0,000 15 0,000 

          

Doktorantūros (jungtinės) mokslo krypties komisijos narys vnt. 0,000 5 0,000 
          
Daktaro disertacijų oponentas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Daktaro disertacijų gynimo tarybos narys vnt. 0,000 3 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Ekspertinė veikla, recenzavimas 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Užsienio mokslų akademijos (garbės) narys vnt. 0,000 50 0,000 
          

Kito universiteto garbės daktaras (profesorius) vnt. 0,000 50 0,000 
          
VDU garbės daktaras (profesorius) vnt. 0,000 40 0,000 
          
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas) vnt. 0,000 50 0,000 
          

Lietuvos mokslo tarybos komiteto pirmininkas vnt. 0,000 50 0,000 
          
Lietuvos mokslo tarybos komiteto narys vnt. 0,000 30 0,000 
          

Lietuvos mokslo tarybos ekspertas vnt. 0,000 20 0,000 
          

ES mokslo programų narys/ekspertas vnt. 0,000 30 0,000 
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Kitų tarptautinių mokslo programų, asociacijų, projektų 
narys/ekspertas 

vnt. 0,000 15 0,000 

          

Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės valdymo bei 
teisminių institucijų kuriamų komisijų, komitetų, tarybų ir pan. 
narys/ekspertas 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Savivaldybių ar kitų miesto valdymo bei teisminių institucijų 
kuriamų komisijų, komitetų, tarybų ir pan. narys/ekspertas 

vnt. 0,000 8 0,000 

          

Respublikinių, miesto projektų konkursų komisijų, komitetų 
narys/ekspertas 

vnt. 0,000 4 0,000 

          

Universiteto komisijos narys/ekspertas vnt. 0,000 6 0,000 
          

Vadovėlių ir monografijų recenzavimas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Mokslinių straipsnių, publikuotų moksliniuose žurnaluose, 
registruotuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų 
bazėse,  recenzavimas 

vnt. 0,000 8 0,000 

          

Mokslinių straipsnių, publikuotų moksliniuose žurnaluose, 
registruotuose kitose mokslinės informacijos duomenų bazėse, 
recenzavimas 

vnt 0,000 4 0,000 

          

Disertacijos recenzavimas katedrose vnt. 0,000 8 0,000 
          
Metodinių priemonių, mokomųjų knygų recenzavimas vnt. 0,000 3 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Projektinė veikla 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, EUROATOM 

ir kt) (iki 50 tūkst. Lt) 
        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 30 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 10 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 5 0,000 
          

Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, EUROATOM 

ir kt) (nuo 50 iki 500 tūkst. Lt.) 
        



10 
 

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 60 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 30 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 20 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 20 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 10 0,000 
          

Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, EUROATOM 

ir kt) (virš 500 tūkst. Lt.) 
        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 80 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 40 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 25 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 25 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 15 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai (iki 

50 tūkst. Lt.) 
        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 5 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 2 0,000 
          

Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai (nuo 

50 iki 500 tūkst. Lt.) 
        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 30 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 20 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 10 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 3 0,000 
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Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai (virš 

500 tūkst. Lt.) 
        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 40 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 25 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 15 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 8 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros darbai (iki 50 tūkst. Lt.) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 2 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 2 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 2 0,000 
          

Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros darbai (nuo 50 iki 500 tūkst. Lt.) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 25 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 5 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 5 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 3 0,000 
          

Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros darbai (virš 500 tūkst. Lt.) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 30 0,000 
          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas vnt. 0,000 20 0,000 
          

Projekto vykdytojas vnt. 0,000 10 0,000 
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Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) vnt. 0,000 10 0,000 
          

Pateikta projekto paraiška (partneris) vnt. 0,000 8 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Organizacinė veikla 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (profesinių sąjungų, 
asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų) pirmininkas vnt 0,000 25 0,000 

          

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (profesinių sąjungų, 
federacijų, asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų) valdybos 
narys 

vnt 0,000 10 0,000 

          

Nevyriausybinių Lietuvos organizacijų (profesinių sąjungų, 
asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų, draugijų) valdybos 
pirmininkas 

vnt 0,000 8 0,000 

          

Nevyriausybinių Lietuvos organizacijų (profesinių sąjungų, 
asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų, draugijų) valdybos narys vnt 0,000 4 0,000 

          

VDU Tarybos narys vnt. 0,000 20 0,000 
          
Kitų mokslo ir studijų institucijų senato ir/ar tarybos narys vnt 0,000 15 0,000 
          
Senato komiteto pirmininkas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Senato komiteto narys vnt. 0,000 8 0,000 
          

Rektoriaus sudarytos darbo grupės pirmininkas vnt. 0,000 10 0,000 
          

Rektoriaus sudarytos darbo grupės narys vnt. 0,000 5 0,000 
          

VDU padalinio tarybos pirmininkas   0,000 10 0,000 
          

VDU padalinio tarybos narys   0,000 5 0,000 
          

VDU padalinio tarybos sekretorė   0,000 8 0,000 
          

VDU darbuotojų profsąjungos pirmininkas   0,000 8 0,000 
          

VDU darbuotojų profsąjungos komiteto narys   0,000 4 0,000 
          

VDU padalinio darbo grupės pirmininkas vnt. 0,000 5 0,000 
          

VDU padalinio darbo grupės narys vnt. 0,000 3 0,000 
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Klasterio vadovas vnt. 0,000 20 0,000 
          
Klasterio tarybos pirmininkas vnt. 0,000 10 0,000 
          
Klasterio tarybos narys vnt. 0,000 5 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Kvalifikacijos kėlimas, premijos, apdovanojimai 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Gautos reikšmingos premijos, apdovanojimai         

Lietuvos nacionalinė mokslo, meno premija; Nacionalinė 
pažangos premija 

vnt. 0,000 100 0,000 

          

Užsienio ar Lietuvos vyriausybinių organizacijų apdovanojimai, 
premijos 

vnt. 0,000 50 0,000 

          

Užsienio ar Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 
apdovanojimai, premijos 

vnt. 0,000 30 0,000 

          

Lietuvos mokslų akademijos premijos vnt. 0,000 25 0,000 
          

LR ministerijų ir LMT apdovanojimai ir premijos vnt. 0,000 20 0,000 
          

Vardiniai apdovanojimai ir premijos vnt. 0,000 15 0,000 
          

Laimėtas mokslo konkursinis finansavimas (parama mokslinės 
išvykoms, vizitams, renginiams, stipendijos) 

vnt. 0,000 5 0,000 

          

Tarptautinių organizacijų, Lietuvos ministerijų garbės, padėkos 
raštai/diplomai 

vnt. 0,000 8 0,000 

          

Respublikinių organizacijų garbės, padėkos raštai/diplomai vnt. 0,000 5 0,000 
          
Miesto organizacijų, universitetų garbės, padėkos 
raštai/diplomai 

vnt. 0,000 3 0,000 

          

Stažuotės (ilgesnės nei 1 mėn.) vnt. 0,000 10 0,000 
          

Stažuotės (1 - 4 savaitės) vnt. 0,000 5 0,000 
          

Darbo stažas VDU         
Nuo 3 iki 5 metų   0,000 5 0,000 
          

Nuo 5 iki 10 metų   0,000 10 0,000 
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Virš 10 metų   0,000 15 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

     
Didaktinė veikla 

Mat. 
vnt 

Kiekis 
Skiriami 

taškai 
Iš viso: 

Naujos studijų programos parengimo ir užregistravimo darbo 
grupės vadovas 

vnt. 0,000 30 0,000 

          

Naujos studijų programos parengimo ir užregistravimo darbo 
grupės narys 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Studijų programos savianalizės rengimo grupės vadovas vnt. 0,000 25 0,000 
          

Studijų programos savianalizės rengimo grupės narys vnt. 0,000 8 0,000 
          

Studijų programos komiteto pirmininkas vnt. 0,000 15 0,000 
          

Studijų programos komiteto narys vnt. 0,000 4 0,000 
          

Sukurta ir patalpinta studijų dalyko medžiaga VDU nuotolinių 
studijų aplinkoje, tenkinant I bazinio lygio reikalavimus 

vnt. 0,000 5 0,000 

          

Sukurta ir patalpinta studijų dalyko medžiaga VDU nuotolinių 
studijų aplinkoje, tenkinant II lygio reikalavimus 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Sukurtas, VDU nuotolinių studijų aplinkoje patalpintas ir 
atestuotas studijų dalykas mišrioms nuotolinėms studijoms, 
tenkinant II lygio reikalavimus 

vnt. 0,000 20 0,000 

          
Sukurtas, VDU nuotoliniø studijø aplinkoje patalpintas ir 
atestuotas studijų dalykas nuotolinėms studijoms, tenkinant III 
lygio reikalavimus 

vnt. 0,000 25 0,000 

          
Dėstymo medžiagos užsienio kalba parengimas magistro 
programai 

vnt 0,000 12 0,000 

          
Dėstymo medžiagos užsienio kalba parengimas bakalauro 
programai 

vnt 0,000 8 0,000 

          

Dalyvavimas dėstytojų mainų programose (ne mažiau kaip 1 
sav., paskaitų skaitymas kituose universitetuose) 

vnt. 0,000 10 0,000 

          

Dalyvavimas dėstytojų mainų programose (mažiau kaip 1 sav., 
paskaitų skaitymas kituose universitetuose) 

vnt. 0,000 5 0,000 

          



15 
 

Mokslinių diskusijų, edukacinių programų pravedimas 
(pranešimų skaitymas, praktinių užduočių organizavimas 
didaktinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose) ir t.t. 

vnt. 0,000 5 0,000 

          
Vadovėliai vidurinių /profesinių mokyklų moksleiviams ir 
aukštųjų mokyklų studentams, kurie neįrašyti į mokslinės 
produkcijos lentelę 

aut. 
l. 

0,000 5 0,000 

          

Mokomosios knygos 
aut. 
l. 

0,000 4 0,000 

          

Studijų knygų parengimas (patvirtintų fakulteto taryboje) 
aut. 
l. 

0,000 3 0,000 

          
Dalyvavimas seminaruose ar kursuose 1 d. 0,000 1 0,000 
          

Dėstymo veiklos darbo stažas VDU         

Nuo 3 iki 5 metų   0,000 5 0,000 
          

Nuo 5 iki 10 metų   0,000 10 0,000 
          

Virš 10 metų   0,000 15 0,000 
          

Iš viso: 0,000 

Iš viso: 0,000 

     
     
Doktorantas  
Vardas, pavardė                          parašas 

     
Doktoranto vadovas 
Vardas, pavardė                          parašas 

 

 

Vardas Pavardė [Tab.Nr.] 
Name Surname     
Anglų filologijos katedra 

    
2015     
     
Mokslinė veikla 
Research Activity 

        

Mokslinės konferencijos ir meno renginiai, mokslo 
populiarinimas 
Scientific conferences and arts events, science 

popularisation 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Dalyvavimas 

Participation 
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Padaryti kviestiniai pranešimai tarptautiniuose mokslo 
renginiuose 
Invited presentations made at international science events 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Padaryti pranešimai tarptautiniuose mokslo renginiuose 
Presentations made at international science events 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          
Padaryti kviestiniai pranešimai respublikiniuose mokslo 
renginiuose 
Invited presentations made at national science events 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Padaryti pranešimai kituose mokslo renginiuose  
Presentations made at other science events  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Organizavimas 

Organizing 
        

Tarptautinio mokslo ir meno renginio organizacinio arba 
mokslo komiteto pirmininkas 
Chairperson of the organising or scientific committee of 

international science and arts event 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Tarptautinio mokslo ir meno renginio organizacinio arba 
mokslo komiteto narys 
Member of the organising or scientific committee of 

international science and arts event 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Kitų mokslo ir meno renginių organizacinio komiteto 
pirmininkas 
Chairperson of the organising committee of other science 

and arts events 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Kitų mokslo ir meno  renginių organizacinio komiteto 
narys 
Member of the organising committee of other science and 

arts events 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Populiarinimas 

Popularisation 
        

Paskaitų, konsultacijų, konkursų moksleiviams vedimas 
Delivering lectures, consultations and competitions for 

schoolchildren 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Renginių, konkursų, viktorinų moksleiviams 
organizavimas 
Organising events, competitions and contests for 

schoolchildren 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 
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Renginių su universiteto absolventais, darbdaviais 
organizavimas/vedimas 
Organising/conducting events with university alumni and 

employers 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Viešos paskaitos visuomenei, diskusijų, seminarų vedimas 
Delivering public lectures, discussions, seminars for the 

community 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Meno, mokslo populiarinimo knygos 
Science and arts popularisation books 

aut. l. 
quire 

0,000 3 0,000 

          

Mokslo populiarinimo filmai 
Science popularisation films 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Mokslo populiarinimo straipsniai, parodų katalogų 
straipsniai 
Science popularisation articles, articles of exhibition 

catalogues  

vnt. 
unit 

0,000 4 0,000 

          
Dalyvavimas televizijos ir radijo laidose, susitikimai su 
visuomene 
Participation in TV and radio programmes, and meetings 

with the community 

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Leidybinis darbas, vertinimai 
Publication and translation work 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos 
instituto (ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos 
pirmininkas, vyr. redaktorius 
Chairperson, editor-in-chief of editorial board of 

scientific journals, registered in the Institute for Scientific 

Information (ISI) databases  

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos 
instituto (ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos 
atsakingas redaktorius, pirmininko pavaduotojas 
Vice-chairperson, managing editor of editorial board of 

scientific journals, registered in the Institute for Scientific 

Information (ISI) databases  

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 
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Mokslinių žurnalų, registruotų Mokslinės infomacijos 
instituto (ISI) duomenų bazėse, redakcinės kolegijos narys 
Member of editorial board of scientific journals, 

registered in the Institute for Scientific Information (ISI) 

databases  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse 
duomenų bazėse, redakcinės kolegijos pirmininkas, vyr. 
redaktorius 
Chairperson, editor-in-chief of editorial board of 

scientific journals, registered in other international 

databases  

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          
Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse 
duomenų bazėse, redakcinės kolegijos atsakingas 
redaktorius, pirmininko pavaduotojas 
Vice-chairperson, managing editor of editorial board of 

scientific journals, registered in other international 

databases  

vnt. 
unit 

0,000 12 0,000 

          

Mokslinių žurnalų, registruotų kitose tarptautinėse 
duomenų bazėse, redakcinės kolegijos narys 
Member of editorial board of scientific journals, 

registered in other international databases 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Meno kūrinių albumo, katalogo sudarytojas 
Compiler of album or catalogue of exhibited artwork 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

Kitų mokslinių ir mokslo populiarinimo žurnalų 
redakcinės kolegijos pirmininkas, vyr. redaktorius 
Chairman, editor-in-chief of  editorial board of other 

scientific and science popularisation journals 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          
Kitų mokslinių ir mokslo populiarinimo žurnalų 
redakcinės kolegijos narys/vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas/atsakingas redaktorius 
Member/deputy editor/managing editor of editorial board 

of other scientific and science popularisation journals  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Projektų aprašų vertimas 
Translation of project descriptions 

aut. l. 
quire 

0,000 5 0,000 

          

Studijų programų savianalizės vertimas 
Translation of study programmes self-assessments 

aut. l. 
quire 

0,000 4 0,000 

          

Mokslinių straipsnių santraukų, universiteto laiškų, 
dokumentų vertimas 
Translation of abstracts of scientific articles, university 

letters and documents 

vnt. 
unit 

0,000 1 0,000 
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Iš viso: 
Total: 0,000 

     

Visuomeninė ir meninė veikla 
Public and artistic activity  

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Autorinės meno kūrinių parodos, filmo užsienyje autorius; 
autorinio meno kūrinio (spektaklio, kino filmo, muzikinės 
kompozicijos) viešas demonstravimas užsienyje 
Author of personal exhibition of artwork or film abroad; 

public  demonstration of personal artwork (play, film, 

musical composition) abroad 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          
Autorinės meno kūrinių parodos, filmo Lietuvoje autorius; 
autorinio meno kūrinio (spektaklio, kino filmo, muzikinės 
kompozicijos) viešas demonstravimas Lietuvoje 
Author of personal exhibition of artwork or film in 

Lithuania; public  demonstration of personal artwork 

(play, film, musical composition) in Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Tarptautinių festivalių, forumų, programų 
komisijos/komiteto pirmininkas 
Committee chairperson of international festivals, forums, 

programmes  

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          
Tarptautinių festivalių, forumų, programų 
komisijos/komiteto narys 
Committee member of international festivals, forums, 

programmes 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Kitų festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto 
pirmininkas 
Committee chairperson of other festivals, forums, 

programmes  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Kitų festivalių, forumų, programų komisijos/komiteto 
narys 
Committee member of other festivals, forums, programmes  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Grupinės meno kūrinių parodos užsienyje dalyvis; kitų 
parodų (gėlių, knygų, nuotraukų ir  kt) organizavimas 
Participant of group exhibition of artwork abroad; 

organising other exhibitions (of flowers, books, photos, 

etc.) abroad 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          



20 
 

Grupinės meno kūrinių parodos Lietuvoje dalyvis; kitų 
parodų (gėlių, knygų, nuotraukų ir  kt) komisijos 
vertinimo narys 
Participant of group exhibition of artwork in Lithuania; 

organising other exhibitions (of flowers, books, photos 

etc.) in Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Dalyvavimas savanoriškoje vyriausybių, visuomeninių 
organizacijų veiklose; formalizuotas asmenų 
konsultavimas 
Participation in voluntary activities of government and 

public organizations; formalised personal counselling  

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          
Padalinių internetinių svetainių administravimas 
Administration of websites of university structural units 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Studentų konsultavimas psichologijos klinikoje, teisės 
mokslininkų būrelyje 
Student counselling in psychology clinic, in law scientists 

club 

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Studentų mokslinės veiklos organizavimas 
Organising students research activities 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Tarptautinių ir Lietuvos studentų meno, mokslinių 
renginių organizacinis vadovas 
Chief organiser of international and Lithuanian students 

art and science events 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          
Studentų mokslinių draugijų įkūrimo organizatorius ir/ar 
vadovas 
Head and/or founder of students science societies 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Kitų studentų meno, mokslinių renginių organizacinis 
vadovas 
Chief organiser of other students science events 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Studentų ir jaunųjų menininkų konkursinių darbų vadovas 
Supervisor of students' and young scientists' award-

winning papers 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     



21 
 

Mokslininkų rengimas 
Training of young researchers 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Doktorantų, per vertinamąjį laikotarpį apgynusių 
disertacijas, mokslinis vadovas 
Scientific supervisor of doctoral students who have 

defended their theses during the period which is being 

evaluated  

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Doktorantų, per vertinamąjį laikotarpį apgynusių 
disertacijas, konsultantas 
Consultant of doctoral students who have defended their 

theses during the period which is being evaluated  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Doktorantų vasaros mokyklos organizatorius 
Organiser of a summer school for doctoral students 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          
Doktorantūros (jungtinės) mokslo krypties komisijos 
pirmininkas 
Chairperson of a joint doctoral committee in a science 

field 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          
Doktorantūros (jungtinės) mokslo krypties komisijos 
narys 
Chairperson of a joint doctoral committee in a science 

field 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Daktaro disertacijų oponentas 
Opponent of doctoral dissertation 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Daktaro disertacijų gynimo tarybos narys 
Member of doctoral dissertation defence board 

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Ekspertinė veikla, recenzavimas 
Expert activity, reviewing 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Užsienio mokslų akademijos (garbės) narys 
(Honorary) member of foreign academy of sciences 

vnt. 
unit 

0,000 50 0,000 

          

Kito universiteto garbės daktaras (profesorius) 
Honorary doctor (professor) of other university  

vnt. 
unit 

0,000 50 0,000 
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VDU garbės daktaras (profesorius) 
Honorary doctor (professor) of Vytautas Magnus 

University 

vnt. 
unit 

0,000 40 0,000 

          
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas) 
Full member of Lithuanian Academy of Sciences 

(Academic) 

vnt. 
unit 

0,000 50 0,000 

          
Lietuvos mokslo tarybos komiteto pirmininkas 
Chairperson of Committee of Research Council of 

Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 50 0,000 

          

Lietuvos mokslo tarybos komiteto narys 
Member of Committee of Research Council of Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Lietuvos mokslo tarybos ekspertas 
Expert of Research Council of Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

ES mokslo programų narys/ekspertas 
Member/expert of the EU research programmes 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Kitų tarptautinių mokslo programų, asociacijų, projektų 
narys/ekspertas 
Member/expert of other international programmes, 

associations, projects 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės 
valdymo bei teisminių institucijų kuriamų komisijų, 
komitetų, tarybų ir pan. narys/ekspertas 
Member/expert of committees, boards, etc formed by 

President's Office, Parliament, Government and other 

state governing and court institutions 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Savivaldybių ar kitų miesto valdymo bei teisminių 
institucijų kuriamų komisijų, komitetų, tarybų ir pan. 
narys/ekspertas 
Member/expert of committees, boards, etc formed by 

municipalities or other municipal and court institutions 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Respublikinių, miesto projektų konkursų komisijų, 
komitetų narys/ekspertas 
Member/expert of national and municipal project contests 

committees 

vnt. 
unit 

0,000 4 0,000 

          

Universiteto komisijos narys/ekspertas 
Member/expert of the university committee 

vnt. 
unit 

0,000 6 0,000 

          

Vadovėlių ir monografijų recenzavimas 
Review of textbooks and monographs 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 
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Mokslinių straipsnių, publikuotų moksliniuose žurnaluose, 
registruotuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) 
duomenų bazėse,  recenzavimas 
Review of articles, published in scientific journals, 

registered in the Institute for Scientific Information (ISI) 

databases 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Mokslinių straipsnių, publikuotų moksliniuose žurnaluose, 
registruotuose kitose mokslinės informacijos duomenų 
bazėse, recenzavimas 
Review of articles, published in scientific journals, 

registered in other databases of scientific information 

vnt. 
unit 

0,000 4 0,000 

          

Disertacijos recenzavimas katedrose 
Review of dissertation at the department 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Metodinių priemonių, mokomųjų knygų recenzavimas 
Review of methodical and teaching literature 

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Projektinė veikla 
Project activity 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM ir kt) (iki 50 tūkst. Lt) 

International research projects (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM and others) (up to 50 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 
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Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM ir kt) (nuo 50 iki 500 tūkst. Lt.) 

International research projects (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM and others) (from 50 000 to 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 60 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Tarptautiniai mokslo projektai (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM ir kt) (virš 500 tūkst. Lt.) 

International research projects (FP6, FP7, FP8, 

EUROATOM and others) (over 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 80 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 40 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai 
(iki 50 tūkst. Lt.) 

EU structural support projects, international studies 
projects (up to 50 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 
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Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          

Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai 
(nuo 50 iki 500 tūkst. Lt.) 

EU structural support projects, international studies 
projects (from 50 000 to 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          

Tarptautiniai studijų, ES paramos struktūriniai projektai 
(virš 500 tūkst. Lt.) 

EU structural support projects, international studies 
projects (over 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 40 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 
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Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai (iki 50 tūkst. Lt.) 

Other research projects (Research Council of 

Lithuania), contracted research and experimental 
development activities (up to 50 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 2 0,000 

          
Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai (nuo 50 iki 500 

tūkst. Lt.) 

Other research projects (Research Council of 

Lithuania), contracted research and experimental 
development activties (from 50 000 to 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 
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Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          
Kiti mokslo projektai (LMT), užsakomieji mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai (virš 500 tūkst. 

Lt.) 

Other research projects (Research Council of 

Lithuania), contracted research and experimental 
development activities (over 500 000 Litas) 

        

Pagrindinis viso projekto koordinatorius/vadovas 
Chief coordinator/manager of a whole project 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Projekto partnerinės dalies koordinatorius/vadovas 
Coordinator/manager of a partnership part of a project 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          

Projekto vykdytojas 
Project executive  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (koordinatorius) 
Submitted project proposal (coordinator) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Pateikta projekto paraiška (partneris) 
Submitted project proposal (partner) 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Organizacinė veikla 
Organising activity 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (profesinių 
sąjungų, asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų) 
pirmininkas 
Chairperson of international non-governmental 

organisations (trade unions, associations, commissions, 

councils, committees) 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (profesinių 
sąjungų, federacijų, asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų) 
valdybos narys 
Board member of international non-governmental 

organisations (trade unions, associations, commissions, 

councils, committees) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Nevyriausybinių Lietuvos organizacijų (profesinių 
sąjungų, asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų, draugijų) 
valdybos pirmininkas 
Chairperson of non-governmental Lithuanian 

organisations (trade unions, associations, commissions, 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 
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councils, committees) 

          

Nevyriausybinių Lietuvos organizacijų (profesinių 
sąjungų, asociacijų, komisijų, tarybų, komitetų, draugijų) 
valdybos narys 
Board member of non-governmental Lithuanian 

organisations (trade unions, associations, commissions, 

councils, committees) 

vnt. 
unit 

0,000 4 0,000 

          

VDU Tarybos narys 
VMU Council member  

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          
Kitų mokslo ir studijų institucijų senato ir/ar tarybos narys 
Council and/or Senate member of other research and 

study institutions 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Senato komiteto pirmininkas 
Chairperson of the Senate committee 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Senato komiteto narys 
Member of the Senate committee 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Rektoriaus sudarytos darbo grupės pirmininkas 
Chairperson of a work group formed by a rector  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Rektoriaus sudarytos darbo grupės narys 
Member of a work group formed by the rector 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

VDU padalinio tarybos pirmininkas 
Chairperson of VMU structural unit council   0,000 10 0,000 

          

VDU padalinio tarybos narys 
Member of VMU structural unit council  

  0,000 5 0,000 

          
VDU padalinio tarybos sekretorė 
Secretary of VMU structural unit council   0,000 8 0,000 

          
VDU darbuotojų profsąjungos pirmininkas 
Chairperson of VMU trade union 

  0,000 8 0,000 

          
VDU darbuotojų profsąjungos komiteto narys 
Committee member of VMU trade union   0,000 4 0,000 
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VDU padalinio darbo grupės pirmininkas 
Chairperson of VMU structural unit work group 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

VDU padalinio darbo grupės narys 
Member of VMU structural unit work group 

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          
Klasterio vadovas 
Head of a research cluster 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 

          
Klasterio tarybos pirmininkas 
Chairperson of a research cluster council  

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          
Klasterio tarybos narys 
Member of a research cluster council 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Kvalifikacijos kėlimas, premijos, apdovanojimai 
Qualification courses, prizes, awards 

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 

Gautos reikšmingos premijos, apdovanojimai 

Significant prizes and rewards 
        

Lietuvos nacionalinė mokslo, meno premija; Nacionalinė 
pažangos premija 
Lithuanian national science prize, National culture and 

arts prize; National progress prize 

vnt. 
unit 

0,000 100 0,000 

          

Užsienio ar Lietuvos vyriausybinių organizacijų 
apdovanojimai, premijos 
Awards or prizes by foreign or Lithuanian governmental 

organisations 

vnt. 
unit 

0,000 50 0,000 

          

Užsienio ar Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 
apdovanojimai, premijos 
Awards and prizes by foreign and Lithuanian non-

governmental organizations 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Lietuvos mokslų akademijos premijos 
Prizes by Lithuanian Academy of Sciences 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

LR ministerijų ir LMT apdovanojimai ir premijos 
Awards and prizes by ministries of Lithuania and 

Research Council of Lithuania 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 
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Vardiniai apdovanojimai ir premijos 
Nominal awards and prizes 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Laimėtas mokslo konkursinis finansavimas (parama 
mokslinėms išvykoms, vizitams, renginiams, stipendijos) 
Won competitive science funding (support for science 

trips, visits, events, stipends)  

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Tarptautinių organizacijų, Lietuvos ministerijų garbės, 
padėkos raštai/diplomai 
Certificates of appreciation, honorary diplomas awarded 

by international organizations and Lithuanian ministries 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          
Respublikinių organizacijų garbės, padėkos 
raštai/diplomai 
Certificates of appreciation, honorary diplomas awarded 

by national organizations 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Miesto organizacijų, universitetų garbės, padėkos 
raštai/diplomai 
Certificates of appreciation, honorary diplomas awarded 

by municipal  organizations  

vnt. 
unit 

0,000 3 0,000 

          

Stažuotės (ilgesnės nei 1 mėn.) 
Traineeships (longer than 1 month) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Stažuotės (1 - 4 savaitės) 
Traineeships (from 1 to 4 weeks) 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          

Darbo stažas VDU 

Work duration at VMU 
        

Nuo 3 iki 5 metų 
From 3 to 5 years 

  0,000 5 0,000 

          

Nuo 5 iki 10 metų 
From 5 to 10 years   0,000 10 0,000 

          

Virš 10 metų 
More than 10 years  

  0,000 15 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

     

Didaktinė veikla 
Didactic activities  

Mat. vnt. 
Measurem

ent unit 

Kiekis 
Quantity 

Skiriami 
taškai 
Points 

Iš viso: 
Total: 
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Naujos studijų programos parengimo ir užregistravimo 
darbo grupės vadovas 
Head of a work group developing and registering a new 

study programme 

vnt. 
unit 

0,000 30 0,000 

          

Naujos studijų programos parengimo ir užregistravimo 
darbo grupės narys 
Member of a work group developing and registering a 

new study programme 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Studijų programos savianalizės rengimo grupės vadovas 
Head of a work group preparing the self-assessment of a 

study programme  

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          

Studijų programos savianalizės rengimo grupės narys 
Member of a work group preparing the self-assessment of 

a study programme  

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          

Studijų programos komiteto pirmininkas 
Chairperson of a study programme committee 

vnt. 
unit 

0,000 15 0,000 

          

Studijų programos komiteto narys 
Member of a study programme committee 

vnt. 
unit 

0,000 4 0,000 

          
Sukurta ir patalpinta studijų dalyko medžiaga VDU 
nuotolinių studijų aplinkoje, tenkinant I bazinio lygio 
reikalavimus 
A study programme material created and uploaded in 

VMU distant learning environment, meeting the first basic 

level requirements 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Sukurta ir patalpinta studijų dalyko medžiaga VDU 
nuotolinių studijų aplinkoje, tenkinant II lygio 
reikalavimus 
A study programme material created and uploaded in 

VMU distant learning environment, meeting the second 

level requirements 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Sukurtas, VDU nuotolinių studijų aplinkoje patalpintas ir 
atestuotas studijų dalykas mišrioms nuotolinėms 
studijoms, tenkinant II lygio reikalavimus 
A study programme created, uploaded in VMU distant 

learning environment and accredited for mixed distant 

studies, meeting the second level requirements 

vnt. 
unit 

0,000 20 0,000 
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Sukurtas, VDU nuotolinių studijų aplinkoje patalpintas ir 
atestuotas studijų dalykas nuotolinėms studijoms, 
tenkinant III lygio reikalavimus 
A study programme created, uploaded in VMU distant 

learning environment and accredited for distant studies, 

meeting the third level requirements 

vnt. 
unit 

0,000 25 0,000 

          
Dėstymo medžiagos užsienio kalba parengimas magistro 
programai 
Preparing course materials in a foreign language for 

Master's Programme 

vnt. 
unit 

0,000 12 0,000 

          
Dėstymo medžiagos užsienio kalba parengimas bakalauro 
programai 
Preparing course materials in a foreign language for 

Bachelor's Programme 

vnt. 
unit 

0,000 8 0,000 

          
Dalyvavimas dėstytojų mainų programose (ne mažiau kaip 
1 sav., paskaitų skaitymas kituose universitetuose) 
Participation in teacher exchange programmes (not 

shorter than 1 week, delivering lectures in other 

universities) 

vnt. 
unit 

0,000 10 0,000 

          

Dalyvavimas dėstytojų mainų programose (mažiau kaip 1 
sav., paskaitų skaitymas kituose universitetuose) 
Participation in teacher exchange programmes (shorter 

than 1 week, delivering lectures in other universities) 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Mokslinių diskusijų, edukacinių programų pravedimas 
(pranešimų skaitymas, praktinių užduočių organizavimas 
didaktinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose) ir t.t. 
Conducting science discussions, educational programmes 

(making presentations, organizing practical tasks in 

didactic training courses), etc. 

vnt. 
unit 

0,000 5 0,000 

          
Vadovėliai vidurinių /profesinių mokyklų moksleiviams ir 
aukštųjų mokyklų studentams, kurie neįrašyti į mokslinės 
produkcijos lentelę 
Course books for schoolchildren of high 

schools/professional schools and for students of higher 

education institutions (which are not included in a science 

production table)  

aut. l. 
quire 

0,000 5 0,000 

          

Mokomosios knygos 
Educational books  

aut. l. 
quire 

0,000 4 0,000 

          

Studijų knygų parengimas (patvirtintų fakulteto taryboje) 
Preparing study books (approved by the faculty council) 

aut. l. 
quire 

0,000 3 0,000 

          
Dalyvavimas seminaruose ar kursuose 
Participation in seminars or courses 

1 d. 
a day 

0,000 1 0,000 
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Dėstymo veiklos darbo stažas VDU 

Lecturing experience at VMU 
        

Nuo 3 iki 5 metų 
From 3 to 5 years   0,000 5 0,000 

          

Nuo 5 iki 10 metų 
From 5 to 10 years 

  0,000 10 0,000 

          

Virš 10 metų 
More than 10 years   0,000 15 0,000 

          
Iš viso: 

Total: 0,000 

Iš viso: 
Total: 

0,000 

     
     
Doktorantas 
PhD student     _________________________     _______________ 
                                Vardas, pavardė                         parašas 
                                Name, surname                         signature 

     
Doktoranto vadovas           
Supervisor of PhD student_________________________     _______________ 
                                                Vardas, pavardė                             parašas 
                                                Name, surname                             signature 
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3 Priedas 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
EKSPERTO IŠVADA APIE AKTYVIAUSIŲ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ 

KONKURSO DALYVĮ 
 

Konkurso dalyvis  

Mokslo sritis, kryptis, kursas  

 

I. Dalyvio įvertinimas pagal šiuos aspektus: 

Vertinimo 
aspektas 

Vertinimo kriterijus 
Vertinimo 

skalė balais 
Įvertinimas 

balais 

Įvertinimo 
pagrindimas, 
konkrečios 

pastabos, jeigu jų 
yra  

1. Mokslinės 
publikacijos 
(MP)  

Mokslinių publikacijų 
mokslinė vertė,  
mokslinis naujumas ir 
originalumas,  taikytina 
vertė 

0-3   

2. Kita 
mokslinė 
veikla (MV) 

Kitos veiklos aktualumas,  
įvairiapusiškumas, svarba 
universitetui 0-2  

 

3. Motyvacinis 
laiškas 

Motyvacinio laiško  
pagrįstumas, orginalumas 0-5  

 

Iš viso balų: 0-10   
 
II. Eksperto siūlymas: ESANT GALIMYBEI PARAMĄ SKIRTI/ NESKIRTI  

 
IV. Eksperto deklaracija: 
1. Patvirtinu, kad aš neturiu sąsajų su konkurso dalyviu ir nėra jokių mano interesų, kurie turėtų įtakos 
mano vertinimo objektyvumui.  
2. Aš pasižadu išsaugoti informacijos, kurią sužinojau atlikdamas ekspertizę, konfidencialumą ir jos 
neplatinti bei nenaudoti jokiems tikslams. 
 
 
Ekspertas  ……………………..............................................  ......................
 ..........................  
   Vardas, pavardė    Parašas              
 Data 
 


