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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkurso tikslas – skatinti Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) doktorantus
kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos doktorantų tyrimų
rezultatų tarptautinę sklaidą.
Konkurse gali dalyvauti visų kursų Universiteto doktorantai. Doktorantai, kurie planuojamos
išvykos (stažuotės) metu bus akademinėse atostogose, konkurse dalyvauti negali.
Šio konkurso fondas – 4800 eur. Finansavimas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), kurios turi
įvykti nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., skiriamas vadovaujantis 2018 m.
kovo 7 d. rektoriaus įsakymu Nr. 114 iš Universiteto Mokslo fondo (3800 eur) bei mokslo
prorektorės fondo (1000 eur) šiose mokslo sričių grupėse:
3.1. Humanitariniuose moksluose.
3.2. Socialiniuose moksluose.
3.3. Fiziniuose ir biomedicinos moksluose.
Vienas doktorantas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 600 eurų sumą. Jei doktorantas teikia
kelias paraiškas, bendrai prašoma parama negali viršyti 600 eur.
Lėšos, tenkančios mokslo srities (-čių) grupei, yra proporcingos konkurse dalyvaujančių
doktorantų skaičiui.

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA IR TERMINAI
6. Doktorantas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti šiuos dokumentus:
6.1. užpildytą paraišką (1 priedas). Paraiškos formoje nurodoma informacija apie konkurso
dalyvį, planuojamą išvyką (stažuotę), jos tikslą, nurodoma atlikta kita mokslinė veikla,
pateikiama išvykos (stažuotės) sąmata.
6.2. sutikimą iš priimančios institucijos arba patvirtinimą apie dalyvavimą renginyje (gali būti
ir elektroninis laiškas);
6.3. svarbiausių doktorantūros studijų laikotarpiu publikuotų ir užregistruotų Universiteto
mokslo publikacijų duomenų bazėje (Lietuvos edukologijos doktorantams – eLABa
duomenų bazėje) publikacijų sąrašą ir publikacijų kopijas. Galima pateikti ir mokslines
publikacijas, priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą
patvirtinančią mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą. Neužregistruotos Universiteto
mokslo publikacijų duomenų bazėje (Lietuvos edukologijos universiteto doktorantams –
eLABa duomenų bazėje) publikacijos nebus vertinamos.
7. Paraiška su pridedamais dokumentais iki 2018 m. spalio 22 d. 17 val. teikiama skaitmeniškai
vienu laišku Universiteto Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyriui el. pašto
adresu: mokslas@vdu.lt
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III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS
8. Dalyvių veikla vertinama taškais, kurių apibendrintos veiklos taškų suma sudaro konkursinį
balą (KB).
9. KB skaičiuojamas pagal formulę KB=0,5MP+0,5EV, kur MP – mokslinių publikacijų
skaičiavimo balas dešimtbalėje sistemoje, EV – ekspertinis vertinimas dešimtbalėje sistemoje.
10. Mokslinės publikacijos (MP) vertinamos vadovaujantis 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.
11. Mokslinių publikacijų taškų suma kiekvienoje konkurso mokslo srities (-čių) grupėje atskirai į
dešimtbalę sistemą verčiama tokiu būdu:
11.1. išrenkamas konkurse dalyvaujantis asmuo, surinkęs didžiausią taškų sumą už publikacijas.
Šio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų;
11.2. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10);
11.3. kitų pretendentų balų skaičius dešimtbalėje sistemoje už mokslines publikacijas gaunamas
jų surinktų taškų sumą už publikacijas dalinant iš konstantos k;
11.4. balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.
12. Kiekvieną paraišką vertina du rektoriaus įsakymu paskirti ekspertai. Ekspertai vertina išvykos
(stažuotės) reikšmingumą, atitikimą doktoranto vykdomiems tyrimams bei kitos mokslinės
veiklos aktualumą, įvairiapusiškumą ir svarbą Universitetui (2 priedas).
13. Universiteto Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyrius, gavęs ekspertų
vertinimus, suskaičiuoja dalyvių konkursinį balą ir jį perduoda Universiteto Mokslo sričių
ekspertų komisijai.
14. Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisija peržiūri Universiteto Mokslo ir inovacijų
departamento Mokslo ir meno skyriaus suskaičiuotus dalyvių konkursinius balus ir išrenka
doktorantus, kurių išvykoms (stažuotėms) bus skiriamas finansavimas.
15. Išvykų (stažuočių) finansavimas skiriamas doktorantams, kurių konkursinis balas yra
aukščiausias.
16. Doktorantui gali būti skirtas pilnas arba dalinis išvykos (stažuotės) finansavimas, atsižvelgiant į
Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisijos siūlymus.
17. Laimėtas finansavimas gali būti naudojamas tik konkurso paraiškoje (1 priedas) nurodytai
išvykai (stažuotei).
18. Paraiškoje 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
19. Konkurso nugalėtojai yra skelbiami iki 2018 m. lapkričio 16 d.
20. Išvykos (stažuotės) išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus originalius išlaidas pateisinančius
dokumentus atsižvelgiant į Universitete galiojančią tvarką.
21. Per 5 darbo dienas po išvykos (stažuotės) doktorantas Universiteto Mokslo ir inovacijų
departamento Mokslo ir meno skyriui pateikia išvykos (stažuotės) ataskaitą (3 priedas).
22. Laiku nepateikusių ataskaitų doktorantų naujai teikiamos paraiškos paramai mokslinėms
išvykoms (stažuotėms) gauti nebus svarstomos Universiteto mokslinių išvykų (stažuočių)
konkurse vienerius metus.
23. Šie nuostatais tvirtinami, keičiami ir (ar) papildomi Universiteto rektoriaus įsakymu.
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