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Kauno medicinos universiteto mokslinės veiklos reglamentas
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami
pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti
gautus rezultatus.
Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia
skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
Taikomoji mokslinė veikla (eksperimentinė plėtra) – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties
sukaupti pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas,
produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau
sukurtus ar įdiegtus.
Mokslo programa – skirtingų mokslo sričių ar krypčių bei šakų mokslinius tyrimus jungiantis
fundamentinių ir taikomųjų darbų kompleksas, kuriuo siekiama gauti naujų mokslo žinių
programoje nagrinėjamai pagrindinei problemai spręsti.
Mokslinė tema – Kauno medicinos universiteto padalinio atliekamas mokslinis tyrimas, kuriuo
siekiama gauti naujų žinių numatytiems konkretiems uždaviniams spręsti.
Ataskaita – mokslinis dokumentas, kuriame pateikiami išsamūs ir susisteminti mokslo programos
ar atliktos mokslinės temos rezultatai.
Mokslo ir studijų komisija – Senato iš jo narių sudaryta komisija, kuri, pasitelkdama Universiteto
mokslininkus ir pedagogus, vertina Universiteto mokslinės veiklos kryptis, jų atitikimą
prioritetinėms Lietuvos bei Europos Sąjungos bendrosioms programoms mokslui ir technologijoms
remti veiklos kryptims, Universiteto vykdomas mokslo programas ir išvadas teikia Senatui.
Mokslo programos (mokslinės temos) vadovas – tai mokslininkas, kuris:
-

organizuoja ir koordinuoja programos (mokslo temos) rengimą, užtikrina jos vykdymą;

-

atsiskaito už atliktą darbą.

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, atliekantis mokslinius tyrimus ir (arba)
eksperimentinės plėtros darbus.
Mokslininkas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį.
Mokslininkų grupė - Valstybės subsidijų finansuojamų mokslinių temų, užsakomųjų mokslinių
tyrimų ar konkurso būdu laimėtų Lietuvos ar užsienio fondų remiamiems projektams vykdyti gali
būti steigiamos mokslininkų grupės, į kurias gali įeiti mokslininkai, dirbantys laboratorijose,
katedrose, klinikose bei kitose mokslo ir studijų institucijose. Mokslininkų grupėje turi būti ne
mažiau kaip 3 mokslininkai. Mokslininkų grupei vadovauja temos vadovas. Temą ir jos vadovą
tvirtina padalinio taryba. Temos vykdytojai pareigas užima Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų
teisės aktų bei Senato patvirtintų dokumentų nustatyta tvarka. Su temos vykdytojais sudaromos
terminuotos darbo sutartys iki temoje numatytų darbų ir finansavimo pabaigos.
Mokslo centras – Universiteto padalinys, dalyvaujantis organizuojant, koordinuojant ir prižiūrint
Kauno medicinos universiteto padalinių mokslinių tyrimų ir mokslo veiklos procesą.
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II. Bendroji dalis
1. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) Kauno medicinos universitete (toliau –
Universitete) atitinka Universiteto misiją ir viziją, Universiteto strateginės plėtros kryptis bei
Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas prioritetines mokslo kryptis.
2. Pagrindinis mokslinių tyrimų principas – kompleksiškumas. Universitete skatinami bendri
moksliniai projektai tarp skirtingų Universiteto padalinių ir su kitomis užsienio bei Lietuvos mokslo
ir studijų institucijomis bei verslo partneriais, vidinis ir tarptautinis mokslininkų mobilumas.
3. Universitete atliekami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai.
4. Kauno medicinos universiteto mokslinė veikla plėtojama Universiteto mokslo institutuose,
Universiteto ligoninėse, klinikose, katedrose, institutuose ir mokslininkų grupėse. Mokslinė veikla
yra privaloma sudedamoji akademinio personalo veiklos dalis. Moksliniai tyrimai atliekami pagal
kompleksines mokslo programas (toliau – mokslo programas) arba atskiras mokslines temas (tik
tuose padaliniuose, kurių veikla yra ypatingai specifinė, pvz., užsienio kalbų mokymas, ir nėra
mokslinės veiklos integravimo į Universiteto kompleksines mokslo programas galimybės).
Padalinio mokslininkai pagal savo mokslinių interesų sritis gali dalyvauti keliose skirtingose
Universiteto mokslo programose.
5. Universitete skatinama ir remiama studentų mokslinė veikla bei plėtojamos doktorantūros
studijos. Doktorantų disertacinių darbų mokslinės temos integruojamos į padalinių mokslines temas
bei atitinkamas kompleksines mokslo programas.
6. Universiteto mokslo institutų mokslinę veiklą reglamentuoja institutų tarybose patvirtinti
mokslinės veiklos reglamentai.
III. MOKSLINIŲ DARBŲ PLANAVIMAS IR KOORDINAVIMAS
7. Mokslo programos ir mokslinės temos planuojamos, vadovaujantis Universiteto plėtros plane
nurodytomis strateginėmis Universiteto mokslinės veiklos kryptimis ir programomis. Mokslo
programos planuojamos ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, o mokslinės temos - ne ilgesniam
kaip 3 metų laikotarpiui.
8. Mokslo programos aprašą rengia Rektoriaus įsakymu sudaryta arba savo iniciatyva susibūrusi
mokslininkų darbo grupė. Programų aprašai skaitmeninėje laikmenoje pateikiami Universiteto
Mokslo centrui. Mokslo programų recenzentai tvirtinami Rektoriaus įsakymu. Recenzuotos mokslo
programos teikiamos Senato tvirtinimui. Senate patvirtintų mokslo programų aprašų kopijos
skaitmeninėje laikmenoje perduodamos Universiteto Mokslo centrui, kuris jas patalpina
Universiteto tinklapyje.
9. Mokslo programos aprašas rengiamas pagal 1 priede pateiktus reikalavimus. Dalis (apie 30
procentų) mokslo programos uždavinių gali keistis, pasipildyti naujais uždaviniais programos
vykdymo laikotarpiu. Tuomet atnaujinto programos aprašo skaitmeninė versija pateikiama
Universiteto Mokslo centrui ir patalpinama Universiteto tinklapyje.
10. Universiteto padaliniai, kurie dėl objektyvių priežasčių nedalyvauja mokslo programose, vykdo
fakulteto taryboje patvirtintą mokslinę temą. Mokslinės temos aprašas rengiamas pagal 2 priede
pateiktus reikalavimus. Mokslinės temos aprašą rengia temos vadovas ir tyrimų vykdytojai arba
savo iniciatyva susibūrusi mokslininkų darbo grupė. Fakulteto tarybos paskirti mokslinių temų
recenzentai tvirtinami fakulteto dekano nurodymu parengtu Rektoriaus įsakymu. Mokslinės temos
aprašas ir fakulteto tarybos posėdžio protokolas saugomi Mokslo centre temos vykdymo
laikotarpiu. Valstybinio mokslo ir studijų fondo bei kitų mokslo fondų bei institucijų finansuojami
moksliniai darbai planuojami ir vykdomi pagal tų institucijų reikalavimus, o užsakomieji moksliniai
darbai planuojami ir vykdomi pagal užsakovų reikalavimus, o informacija apie šią mokslinę veiklą
teikiama Mokslo centrui.

3
III. MOKSLINIŲ DARBŲ ATASKAITŲ RENGIMAS
11. Užbaigtų mokslo programų ir mokslinių temų ataskaitos rengiamos vadovaujantis 3 priede
pateiktais reikalavimais. Mokslo programų ataskaitos yra metinės ir baigiamosios, o mokslo temų
ataskaitos- tik baigiamosios.
12. Mokslo programų metinėmis ataskaitomis laikomas svarbiausių rezultatų, per metus skelbtų
mokslinėse publikacijose, sąrašas su elektronine prieiga prie paskelbtų darbų (arba straipsnių kopijų
skaitmeninės versijos), kurį parengia Mokslo centras, derindamas su programų vadovais Metinės
ataskaitos skelbiamos Universiteto tinklapyje.
13. Mokslo programų baigiamąsias ataskaitas rengia ir už jas yra atsakingas mokslo programos
vadovas ir vykdytojai. Mokslo programų ataskaitos aptariamos bendrame jas rengusių padalinių
posėdyje. Parengta baigiamoji mokslo programos ataskaita pateikiama Universiteto Mokslo centrui,
kuris ją patalpina Universiteto tinklapyje. Rektoriaus įsakymu paskiriami ataskaitų recenzentai,
kurie užpildo 4 priede pateikiamą recenzijos formą. Recenzentai pasirašytą bei elektroninę recenzijų
formas pateikia Mokslo centrui. Recenzija elektroninėje laikmenoje talpinama Universiteto
tinklalapyje bei pateikiama Senato Mokslo ir studijų komisijai. Baigiamoji mokslo programos
ataskaita, remiantis recenzentų išvadomis, Senato Mokslo ir studijų komisijos teikimu tvirtinama
Senate. Baigiamosios ataskaitos elektroninėje laikmenoje saugomos mokslo centre 5 metus, vėliau
perduodamos archyvui.
14. Baigiamąsias mokslo temų ataskaitas rengia juos vykdę padaliniai. Baigiamosios mokslinių
temų ataskaitos turi būti apsvarstytos padalinyje, patvirtintos fakulteto taryboje, remiantis fakulteto
tarybos paskirto recenzento išvadomis. Spausdintos ataskaitų bylos saugomos Mokslo centre 1
metus, vėliau perduodamos archyvui.
IV. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS VERTINIMAS
15. Universiteto padalinių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei taikomoji mokslinė veikla
vertinama atsižvelgiant į „Frascati vadovą“ (Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams, Vilnius, 2007) ir galiojančiais teisės aktais
reglamentuojamas šalies mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos vertinimo taisykles.
16. Vertinamas mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos produktyvumas, reikšmingumas
ir perspektyvumas bei tyrimų kokybė per nustatytą laikotarpį:
16.1 produktyvumas – monografijų, Mokslinės informacijos instituto (MII) ir Lietuvos mokslo
tarybos (LMT) patvirtintose duomenų bazėse (DB) referuojamuose leidiniuose publikuotų
mokslinių straipsnių, pranešimų mokslinėse konferencijose, gautų grantų moksliniams tyrimams,
išradimų, parengtų ar patobulintų ir pradėtų naudoti naujų technologijų, išleistų vadovėlių, mokymo
knygų bei atliktų ekspertizių skaičius;
16.2 reikšmingumas – aktualumas mokslo krypčiai, Lietuvos mokslui, sveikatos priežiūros raidai
ir kitoms sritims;
16.3 perspektyvumas – atitikimas šiuolaikiniams moksliniams tyrimams, vertinama, kiek
padalinyje yra pripažintų aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų, kaip tobulinama tyrėjų
kvalifikacija, kaip nuosekliai rengiama mokslininkų pamaina, ar pakankamas vykdomų tyrimų
poreikis Lietuvoje ir pasaulyje;
16.4 tyrimų kokybė – vertinamas tyrimų konkurentabilumas mokslo rinkoje, spausdintų
MII Web of Science (MII WOS), MII Master Journal List (MII Master JL), LMT DB referuojamų
straipsnių skaičius, dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei jų organizavimas,
publikacijų citavimo indeksai, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Prioritetas teikiamas
tarptautiniu mastu pripažintoms publikacijoms, įtrauktoms į MII sąrašą.
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17. Universitete veikia vidinė mokslo produkcijos vertinimo sistema, įteisinta Universiteto Senato
patvirtintoje Universiteto darbuotojų atestacijos kortelėje, ir jos dėka gauti rezultatai susiejami su
akademinio personalo skatinimu. Universiteto darbuotojo mokslinė veikla vertinama atestacijos ir
konkursų metu.
18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis mokslo ir
studijų institucijų mokslinės produkcijos ir aukštųjų mokyklų meninės produkcijos (veiklos)
formaliojo vertinimo metodikomis Mokslo centras kasmet rengia mokslinės veiklos ataskaitas,
kurioms duomenis pateikia Universiteto fakultetai.
19. Universiteto fakultetų mokslinės veiklos vidinio ir išorinio (vykdomo Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos ar Studijų kokybės vertinimo centro nurodymu) vertinimo
rezultatus kaupia ir apibendrina Universiteto Mokslo centras.
V. MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI
20. Valstybės skiriamas biudžeto lėšas Universitetas naudoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veiklai finansuoti bei MTEP infrastruktūrai gerinti.
21. Universiteto mokslininkai skatinami dalyvauti tarptautinėse ir Lietuvos mokslo programose.
Apie dalyvavimą Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių inicijuotose tarptautinėse mokslo ir studijų
programose, sutartis su Lietuvos (nebiudžetiniais) ūkio subjektais, užsienio subjektais, Lietuvos
biudžetiniais (išskyrus savivaldybes) subjektais, Lietuvos valstybiniu mokslo ir studijų fondu,
Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra, savivaldybėmis ir kitais užsienio bei
Lietuvos subjektais moksliniams tyrimams ir/ar eksperimentinei plėtrai vykdyti, informuojamas
Mokslo centras, pateikiant projekto sutarties kopiją.
22. Universiteto Mokslo fondas konkurso būdu teikia paramą mokslininkų bei mokslininkų grupių
vykdomiems moksliniams tyrimams ir skatina produktyviausiai dirbančius padalinius, mokslininkų
grupes bei mokslininkus. Universiteto Mokslo fondo formavimo principus, mokslinių darbų
konkursų organizavimą ir padalinių bei mokslininkų skatinimą reglamentuoja Senate patvirtinta
tvarka.
______________________________________________________________________
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Kauno medicinos universiteto
Mokslinės veiklos reglamento
1 priedas
Mokslo programos aprašas
Universiteto mokslo programos apraše turi būti
1. Titulinis lapas lietuvių ir anglų kalbomis. Nurodomas institucijos pavadinimas, mokslo
programos pavadinimas, programos vadovas - koordinatoriaus (pedagoginis vardas, mokslo
laipsnis, vardas, pavardė, darbo telefonas, el. paštas); mokslo programos vykdymo terminai,
išvardinami visi programoje dalyvaujantys KMU ir kitų mokslo institucijų padaliniai; nurodomas
Universiteto Senato posėdžio, kuriame patvirtinta mokslo programa, data ir nutarimo numeris.
2. Įvadas. Jame trumpai pateikiama bendra mokslo programos charakteristika: nurodoma mokslinių
tyrimų aktualumas, naujumas, perspektyvumas.
3. Programos tikslai ir uždaviniai, kuriems spręsti vykdomos atskirų mokslinių tyrimų temos.
Uždaviniai gali būti papildomi ar keičiami programos eigoje (pvz., pradėjus naują doktoranto
darbą).
4. Programos turinys. Atskirais skirsniais išdėstomos pagrindinės programos dalys (temos),
nurodomas kiekvienos temos vadovas (vardas, pavardė, mokslo laipsnis ir pedagoginis vardas,
telefono ir telefakso numeriai; el. paštas) ir vykdytojai, aprašomi tyrimų objektai ir metodai,
laukiami rezultatai.
5. Programos temų vadovai ir vykdytojai. Pateikiamas jų sąrašas ir nurodoma kuriose programos
dalyje (temoje) dalyvauja. Vykdant mokslo programą skatintinas bendradarbiavimas su kitomis
mokslo institucijomis – nurodoma programoje dalyvaujančių kitų užsienio ir Lietuvos mokslo ir
studijų institucijų partneriai.
6. Pažymima, kad vykdoma programa (ar atskiri jos fragmentai - temos) turi Lietuvos Bioetikos
komiteto išvadą klinikiniams tyrimams atlikti arba Lietuvos laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų
naudojimo etikos komisijos prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą
laboratoriniams bandymams (eksperimentiniams tyrimams) atlikti.
7. Programos santrauka anglų kalba, kurioje pateikiamas titulinis lapas ir programos turinio
santrauka (apimtis iki 2 puslapių).
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Kauno medicinos universiteto
Mokslinės veiklos reglamento
2 priedas

Mokslinės temos aprašas
1. Tituliniame lape nurodomas, institucijos pavadinimas, padalinio, kuriame atliekamas darbas,
pavadinimas, temos pavadinimas, temos vadovo pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas,
pavardė, darbo telefonas, el. paštas, darbo vykdymo terminai (pradžios ir pabaigos - metai, mėn.),
kiti darbe dalyvaujantys padaliniai (institucijos), darbo vadovo parašas, fakulteto tarybos posėdžio,
kuriame patvirtinta tema, data ir nutarimo numeris.
2. Mokslinio darbo aprašyme turi būti: įvadas, problemos aktualumas ir naujumas; tikslas ir
uždaviniai; tyrimo objektas; metodai; laukiami rezultatai, jų teorinė ir taikomoji reikšmė,
pritaikymo galimybės; darbo planas; vykdytojai ir, pagal poreikius, finansinė sąmata.
3. Temos vykdytojai. Pateikiamas jų sąrašas – pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas, pavardė,
darbo telefonas, el. paštas. Vykdant mokslinę temą skatintinas bendradarbiavimas su kitomis
mokslo institucijomis – nurodoma temoje dalyvaujančių kitų užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų partneriai.
4. Pažymima, kad vykdoma tema turi Lietuvos Bioetikos komiteto išvadą klinikiniams tyrimams
atlikti arba Lietuvos laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo etikos komisijos prie
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą laboratoriniams bandymams
(eksperimentiniams tyrimams) atlikti.
5. Teikiant mokslinės temos paraišką Universiteto Mokslo fondo papildomam finansavimui gauti,
nurodomas kalendorinis planas ir išlaidų sąmata.
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Kauno medicinos universiteto
Mokslinės veiklos reglamento
3 priedas

Mokslo programų arba mokslinių temų ataskaitos aprašas

KAUNO MEDINOS UNIVERSITETO
MOKSLO PROGRAMOS arba MOKSLINĖS TEMOS BAIGIAMOJI ATASKAITA
Programos arba
temos
pavadinimas
Tikslas
Uždaviniai
Metodai
Pagrindiniai
gauti rezultatai
ir jų naujumas
Praktinė
reikšmė
Apgintos
disertacijos
Kt.
svarbūs
pasiekimai (pvz.
geriausias
mokslininkas,
žodinis
pranešimas,
stendinis
pranešimas,
gauti
apdovanojimai,
premijos,
pirmininkavimas
tarptautinės
konferencijos
plenariniame
posėdyje)

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE
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Programos/proje Projekto
kto pavadinimas sutartis
ir trumpinys
(pavadinimas)

Projekto
koordinatorė

Dalyviai
(šalys)

institucija šalis

Projekto
vykdymo
laikotarpis
nuo

iki

SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS
I. Monografijos (K1), vadovėliai (K2a)
II. Straipsniai mokslinės informacijos instituto (MII) pagrindinio sąrašo leidiniuos:
1. Straipsniai MII Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (S1)
2. Straipsniai MII Master Journal List duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (S2)
III. Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse
referuojamuose leidiniuose (S3)
IV. Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose (S3, S4, S5 ir P1a)
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Kauno medicinos universiteto
Mokslinės veiklos reglamento
4 priedas
Mokslo programos arbų mokslinės temos ataskaitos recenzija
Baigiamosios .....................m. mokslo programos (mokslinės temos) ataskaitos recenzija
Recenzento
vardas,
pavardė,
mokslo
ir
pedagoginis
vardas
______________________________________________________(parašas)_______________
el. paštas___________________
Programos
________________________________________________________________

pavadinimas

Recenzento išvados (pažymėti tinkamus atsakymus):
Tyrimų aktualumas:

1.
A.
B.
C.

Darbo pobūdis:

2.
A.

Taikomieji ty

B.
C.
Programos uždaviniams spręsti panaudota medžiaga, įranga ir metodai yra :

3.
A.
B.

Gautų rezultatų pateikimas yra:

4.
A.
B.
5.

Rezultatų sklaida publikacijose:

A.

Vykdytojai paskelbė straipsnius Mokslinės informacijos instituto (MII WOS ir MII

B.
Vykdytojai paskelbė straipsnius Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo
tarptautinėse duomenų bazėse referuo
6.
7.
8.
Recenzento išvados dėl baigiamosios .......................... m. mokslo programos ataskaitos:
1.
2.
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3.

Pastabos: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

