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KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO MOKSLO FONDO PREMIJŲ SKYRIMO PRODUKTYVIAUSIEMS KMU
MOKSLININKAMS BEI TYRĖJAMS TVARKA

1.

Kauno medicinos universiteto (KMU) Mokslo fondo (MF) premijų skyrimo tikslas – skatinti KMU
mokslininkų ir tyrėjų aktyvumą bei produktyviausius apdovanoti už reikšmingą mokslinę veiklą. Premija
yra moralinė paskata ir piniginė išmoka.

2.

Produktyviausių KMU mokslininkų ir doktorantų premijavimas vykdomas, vadovaujantis KMU Mokslo
fondo nuostatais, patvirtintais KMU Senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 11-13.

3.

Mokslo fondo valdyba, atsižvelgusi į pateiktų prašymų skaičių, MF turimas lėšas bei KMU
mokslinės veiklos prioritetus, kasmet nustato mokslininkų skatinimui skirtas lėšas, kurias
paskirsto numatytoms premijoms, nustato premijų dydį.

4.

Mokslo fondo valdybos nutarimu, KMU Rektoriui Mokslo fondo premijoms gauti teikiama:
4.1. Geriausio metų doktoranto iki 3 kandidatūrų (I, II, III vietos);
4.2. Geriausio jaunojo metų mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir esančio iki 40 m amžiaus) iki 3
kandidatūrų (I, II, III vietos);
4.3. Geriausio brandaus metų mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir vyresnio nei 40 m amžiaus) iki 3
kandidatūrų (I, II, III vietos).

5.

Premijavimo kriterijai:
5.1. mokslinės veiklos produktyvumas. Prioritetas teikiamas mokslininkams, dirbantiems prioritetinėse
mokslų kryptyse, per praėjusius dvejus metus paskelbusiems publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į
Mokslinės informacijos instituto pagrindinių leidinių sąrašą ir/ar paskelbusiems monografijas,
vykdžiusiems tarptautinius mokslo projektus;
5.2. atliktų mokslinių tyrimų reikšmingumas. Mokslo publikacijų reikšmingumas nustatomas pagal
žurnalų, įtrauktų į Mokslinės informacijos instituto pagrindinių leidinių sąrašą, svorio koeficientus;
5.3. mokslo darbų aktualumas, perspektyvumas ir praktinio taikymo galimybės.

Kandidatus MF premijoms gali siūlyti KMU fakultetų/institutų Tarybos. Savo kandidatūras
gali siūlyti ir patys pretendentai.
7. Paraiškos ir reikalingi dokumentai MF premijai gauti pristatomi į KMU Mokslo centrą.
8. Reikalavimai konkursui teikiamiems dokumentams:
6.

8.1. svarstomos atitinkančios nustatytus reikalavimus ir iki nurodyto termino pateiktos paraiškos;
8.2. mokslinės veiklos aprašymas pildomas laisva forma;

8.3. pridedamas paskutinių 2 metų (doktorantams - doktorantūros studijų laikotarpio) mokslo
publikacijų sąrašas, patvirtintas KMU bibliografijos skyriaus atsakingojo darbuotojo, bei straipsnių
kopijos;
8.4. pridedama KMU fakultetų/institutų Tarybų arba padalinio vadovo rekomendacija;
8.5. užpildyta paraiška ir pridedami dokumentai pateikiami 3 egzemplioriais.
9.

MF valdyba svarsto pateiktas paraiškas, vadovaudamasi KMU Mokslo fondo nuostatais ir MF valdybos
darbo reglamentu ir numatytą premijuoti kandidatų sąrašą teikia KMU Rektoriui.

10. Doktorantas ar mokslininkas premiją toje pačioje kategorijoje gali gauti 1 kartą per 2 metus. Negavęs
premijos kandidatas gali pretenduoti į ją kitais metais.
11. Mokslo fondo premijų skyrimas įforminamas KMU Rektoriaus įsakymu.
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