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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Aukščiausio lygio kompetencijos centrų atrankos reglamentas
Aukščiausio lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrų atrankos tikslas – gerinti Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, didinti akademinį
matomumą ir tarptautinį konkurencingumą generuojant naujas idėjas.
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Aukščiausio lygio kompetencijos centras – mokslinių tyrimų centras, telkiantis aukščiausio lygio
mokslininkus ir vykdantis mokslinius tyrimus, pripažįstamus tarptautiniu lygiu.

2. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra –sistemingai atliekamas
kūrybinis pažinimo darbas, apimantis žmogaus, gamtos, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naujai
gautų pažinimo rezultatų panaudojimas. MTEP sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai
moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
3. Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar
kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
4. Mokslininkas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį.

II. BENDROJI DALIS

5.

Pagrindiniai

Universiteto

mokslinių

tyrimų

principai

–

aukšta

tyrimų

kokybė

ir

kompleksiškumas. Universitete skatinami bendri moksliniai projektai tarp skirtingų Universiteto
padalinių ir su kitomis Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei verslo partneriais,
vidinis ir tarptautinis mokslininkų judumas.
6. Aukščiausio lygio kompetencijos centro sukūrimui fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų
bei eksperimentinės plėtros darbams bei projektams vykdyti gali susiburti mokslininkų grupė, į
kurią gali įeiti ne mažiau kaip 5 mokslininkai, dirbantys laboratorijose, katedrose, klinikose, mokslo
institutuose bei kitose mokslo ir studijų institucijose. Ne daugiau kaip 20 proc. mokslininkų grupės
narių gali būti iš kitų Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijų. Tokiu atveju pateikiamas jų
dalyvavimo pagrindimas.

7. Universitetas kas 3 metai arba anksčiau, jei susidarė tokį prašymą teikianti mokslininkų grupė,
skelbia konkursą Aukščiausio lygio kompetencijos centro atrankai. Atranka vykdoma atskirai
biomedicinos, žemės ūkio, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.
8 . Aukščiausio lygio kompetencijos centro atranką vykdo Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta
ekspertų grupė.
9. Aukščiausio lygio kompetencijos centras patvirtinamas 5 metams. Po to jis gali pratęsti savo
veiklą ta pačia atrankos tvarka.
III. AUKŠČIAUSIO LYGIO KOMPETENCIJOS CENTRŲ ATRANKOS KRITERIJAI
10. Mokslininkų grupė kartu su prašymu suteikti jai aukščiausio lygio kompetencijos centro statusą
pateikia dokumentus, pagal kuriuos vertinami tokie kriterijai:
10.1 pagrindinių 5 mokslininkų suminis h-indeksas už visą mokslininko darbo laikotarpį;

10.2 mokslininkų skaičius centre;
10.3 straipsniai žurnaluose, priklausančiuose pagal Thomson Reuters duomenų bazės
"Journal citation Reports" duomenis Q1 ir Q2

kvartiliams (Journal Rank in

Categories) per paskutiniuosius 10 metų;
10.4 centro mokslininkų daug cituojamos publikacijos per paskutiniųjų 10 metų
laikotarpį, kai straipsnio citavimų skaičius didesnis nei srities agreguotas citavimo

indeksas daugiau kaip 10 kartų ;
10.5 centro mokslininkų patentai Europos patentų biure , JAV patentų ir prekių ženklų

biure ar Japonijos patentų biure

bei registruoti nauji biologiniai objektai per 10

paskutiniųjų metų;
10.6 centro mokslininkų dalyvavimas mokslininkų rengime per 10 paskutiniųjų metų;
10.7 ryšiai su pramone ir verslu, kiti pasiekimai, centro pripažinimas;

10.8 centro mokslininkų pritrauktos lėšos iš stambių tarptautinių ir Lietuvos mokslo
projektų per 10 paskutiniųjų metų.
11. Ekspertų grupė vertindama vadovaujasi šiais vertinimo principais:
11.1 pasaulinis konkurencingumas naujų idėjų generavimo srityje;
11.2 akademinis matomumas;
11.3 aukštų technologijų verslo generavimo potencialas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Atrinktas aukščiausio lygio kompetencijos centras patvirtinamas Senate.
13. Apie aukščiausio lygio kompetencijos centrą paskelbiama Universiteto tinklapyje.

