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Mokslinės veiklos tobulinimo Klaipėdos universitete gairės ir priemonių planas 2018 m.
KU Senato Mokslo ir meno komisija, vykdydama KU Senato nutarimą „Dėl mokslinės veiklos organizavimo
Klaipėdos universitete“ (2018 m. sausio 18 d. Nr. 11-36), parengė 2018 m. priemonių planą, kur įvardinti
probleminiai ir neatidėliotinai spręstini mokslinės veiklos stiprinimo klausimai. Planas apima tik tuos mokslinės
veiklos organizacinius klausimus, kuriuos siūloma svarstyti Senato posėdžiuose 2018 metais. Priemonių
įgyvendinimui gali būti kuriamos laikinos darbo grupės, kurių darbą koordinuotų Mokslo ir meno komisijos nariai.
Mokslinės veiklos tobulinimo priemonių planą ilgesnei perspektyvai (5-10 metų) tikslinga rengti sulaukus
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2018 m. kasmetinio mokslinės veiklos vertinimo ir palyginamojo vertinimo
rezultatų bei žinant aiškesnį ŠMM sprendimą dėl KU statuso.

Veiklos ir priemonės
1. KU leidžiamų žurnalų kokybes tobulinimas
Tikslas: sustiprinti KU leidžiamų žurnalų tarptautinį matomumą ir griežčiau susieti žurnalų leidybą su
išorinio vertinimo kriterijais.
Priemonės:
1.1. išklausyti žurnalų vyr. redaktorių ataskaitas už 2010-2017 m., ypatingą dėmesį skiriant tos
pačios tematikos Lietuvos ir užsienio žurnalų palyginamajai analizei, publikuojamų
straipsnių poveikiui (cituojamumui), užsienio autorių pritraukimui, finansavimui, žurnalo
kokybės tobulinimo planams;
1.2. įvertinti finansinius, organizacinius ir techninius žurnalų leidybos poreikius 2018-2020 m.,
kurie stiprintų žurnalų tarptautiškumą;
1.3. įvertinti galimas mokslinės komunikacijos ir mokslinių tyrimų publikavimo alternatyvas
kaštų, finansavimo ir išorinio mokslinės veiklos vertinimo kriterijų požiūriu;
1.4. priimti sprendimą dėl konkrečių žurnalų tikslingumo ir bendros KU žurnalų leidimo politikos,
būtinų organizacinių ir technologinių pokyčių 2018-2020 m.
Laukiamas rezultatas: įvertintas žurnalų leidimo tikslingumas, sudarytas jų kokybės tobulinimo kelrodis.
Atsakingi padaliniai/asmenys: žurnalų vyr. redaktoriai; KU Mokslo ir inovacijų skyrius; KU Finansų ir
ekonomikos direkcija.
2. Doktorantūros studijų finansavimo sistemos tobulinimas
Tikslas: padidinti KU vykdomų doktorantūros studijų efektyvumą.
Priemonės:
2.1. išklausyti Finansų ir ekonomikos direkcijos parengtą finansinę ataskaitą apie 2017 m.
doktorantūros studijoms skirtas lėšas, jų panaudojimą ir detalų paskirstymą pagal konkrečias
veiklų kategorijas atskirose doktorantūros programose (ataskaitoje turi būti atskirai nurodytos
paslaugų ir priekių pirkimui panaudotos lėšos);
2.2. sukurti aiškią ir viešą doktorantūros studijų finansų valdymo sistemą, leidžiančią kiekvienų
metų pradžioje kiekvienam doktorantui žinoti jo studijoms skiriamų lėšų dydį ir jų pasiskirstymą
pagal konkrečias veiklos kategorijas (į KU centrinį biudžetą nuskaitomą dalį; doktorantūrą
kuruojančio padalinio dalį; doktoranto reikmėms ir jo studijoms skiriamą dalį);

2.3. parengti tvarką, pagal kurią kiekvienais metais nustatomas lėšų kiekis doktoranto stažuotėms,
dalyvavimui tarptautinėse konferencijose, mokymo kursuose, programinės ir laboratorinės
įrangos pirkimui ir pan.
Laukiamas rezultatas: sukurtas aiškus ir skaidrus doktorantūros veiklos finansavimo mechanizmas,
leidžiantis efektyviai planuoti doktorantų tiriamąją veiklą.
Atsakingi padaliniai/asmenys: Finansų ir ekonomikos direkcija, Mokslo ir inovacijų skyrius.
3. KU rengiamų disertacijų tarptautiškumo galimybių įvertinimas
Tikslas: informuoti Senatą apie rengiamų disertacijų tematiką, jų aktualumą bei tarptautinę reikšmę.
Priemonės:
3.1. išklausyti doktorantūros komitetų pirmininkų ir jungtinių doktorantūrų KU atsakingus narius
apie 2018-2020 m. rengiamas disertacijas ir jų tarptautinę dimensiją;
3.2. įvertinti doktorantų planus apie jų mokslinių publikacijų skelbimą tarptautiniuose mokslo
žurnaluose 2018-2019 m. bei tokių ketinimų finansinius kaštus.
Laukiamas rezultatas: suformuota Senato nuomonė apie KU vystomų mokslo krypčių perspektyvas.
Atsakingi padaliniai/asmenys: Mokslo ir inovacijų skyrius, doktorantūros komitetų pirmininkai,
jungtinių doktorantūrų atsakingi nariai.
4. KU projektinės veiklos efektyvumo didinimas
Tikslas: sukurti efektyvią mokslo, MTEP ir studijų projektų valdymo sistemą.
Priemonės:
4.1. išklausyti pranešimą apie projektinės veiklos organizavimo ir informacijos valdymo principus
Jūrinių tyrimų institute;
4.2. priimti sprendimą dėl šių principų pritaikymo tikslingumo, techninių ir organizacinių
galimybių kuriant bendrą KU projektų valdymo sistemą;
4.3. sukurti projektinės veiklos KU tobulinimo planą, numatantį nuolatinį projektinės veiklos
monitoringo ir analizės mechanizmą, KU administracijos darbuotojų skatinimo už efektyvią
administracinę paramą projektų rengėjams ir vykdytojams taisykles ir pan.
Laukiamas rezultatas: projektinės veiklos efektyvus valdymas ir skaidrumas.
Atsakingi padaliniai/asmenys: Mokslo ir inovacijų skyrius, Senato Mokslo ir meno komisija, ITC.
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