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Senatas n u t a r i a:
patvirtinti Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo lėšų paskirstymo taisykles
2017 metams.
2016 m. vasario 11 d. Senato nutarimą Nr. 11–29 „Dėl KU mokslo ir studijų skatinimo fondo
lėšų paskirstymo taisyklių 2016 m.“ laikyti negaliojančiu.

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo lėšų paskirstymo
taisyklės 2017 m., 4 lapai.

Senato pirmininkas

prof. dr. Kę stutis Dučinskas

PATVIRTINTA
KU Senato 2017 m. sausio 19 d.
Nutarimu Nr. 11-28

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
MOKSLO IR STUDIJŲ SKATINIMO FONDO
LĖŠŲ PASKIRSTYMO TAISYKLĖS 2017 M.
1. Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo (toliau – Fondas) tikslas – remti ir
skatinti KU tyrėjus, mokslininkus ir dėstytojus, atliekančius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
plėtrą, skelbiančius aukšto lygio mokslinę produkciją , dalyvaujančius kuriant naujas antrosios ir
trečiosios pakopos studijų programas.
2. Lėšos mokslo produkcijai skiriamos remiantis naujausiomis galiojančiomis mokslo ir studijų
institucijoms skirtomis mokslo (meno) darbų vertinimo metodikomis, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Fondo nuostatais.
3. Fondo taisyklės ir lėšų paskirstymo tvarka Fondo valdybos tvirtinama ir skelbiama kiekvienų
kalendorinių metų pradžioje.
4. Fondo nuostatuose patvirtintos šios skatinimo sritys:
4.1. Aukšto lygio publikacijos, patentai ir išradimai.
4.2. Monografijų ir vadovėlių publikavimas.
4.3. Aukšto lygio tarptautinių ir respublikinių mokslo renginių organizavimas ir dalyvavimas
aukšto lygio tarptautiniuose renginiuose.
4.4. Doktorantūrų, tarptautinių II ir III pakopos studijų̨ programų̨ rengimas.
4.5. Žurnalų leidyba.
4.6. Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas.
4.7. Mokslo populiarinimo ir komercializavimo veiklos.
4.8. KU Senato nutarimu patvirtintos mokslinių tyrimų ilgalaikių programų vykdymą.
5. Pagal atskiras skatinimo sritis Fondo valdybai pateikiami prašymai ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti paramą iš fondo siekiantys gauti Klaipėdos universiteto mokslininkai, dėstytojai, arba
padaliniai:
Eil.
Skatinimo sritys
Nr.

1.

2.

Publikacijos, patentai ir
išradimai

Monografijų ir vadovėlių
publikavimas

Privalomi pateikti dokumentai

Moksliniai straipsniai, publikuoti žurnaluose, turinčiuose citavimo
indeksą CA WoS duomenų bazėse:
1. Asmens prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Publikuoto mokslinio straipsnio kopija su pagrindiniais duomenimis
apie žurnalą̨.
3. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko ir
fakulteto (instituto) tarybos pritarimas.
Patentai, išradimai:
1. Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Patento, išradimo autorinis liudijimas ir registracijos pažymėjimas.
3. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko ir
fakulteto (instituto) tarybos pritarimas.
1. Asmens prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Išleista monografija, vadovėlis.
3. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko ir
fakulteto (instituto) tarybos pritarimas.

Eil.
Skatinimo sritys
Nr.

3.

4.

1.
Aukšto lygio mokslo renginių
organizavimas
2.
3.
1.
2.
Dalyvavimas tarptautiniuose
3.
moksliniuose renginiuose
4.

5.

Naujos doktorantūros,
tarptautinių II ir III pakopos
studijų programų parengimas

6.

Žurnalų leidyba

7.

Kvalifikacijos kėlimas

8.

Privalomi pateikti dokumentai

Mokslo populiarinimo ir
komercializavimo skatinimas

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

9.

Skatinimas mokslinių tyrimų
ilgalaikėms programoms

3.
4.
1.

10.

Skatinti Universiteto narystę
prestižinėse organizacijose

2.
3.

Asmens arba ilgalaikės mokslinių tyrimų programos komiteto
pirmininko prašymas.
Organizacinio, mokslinio komiteto ir renginio dalyvių sąrašas.
Fakulteto (instituto) tarybos pritarimas.
Asmens prašymas.
Dalyvavimą renginyje patvirtinantys dokumentai.
Pranešimo ar būsimos publikacijos rankraštis.
Fakulteto (instituto) tarybos ir ilgalaikės mokslinių tyrimų
programos komiteto pirmininko pritarimas.
Asmens prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
Fakulteto (instituto) tarybos rekomendacija.
ŠMM ar studijų projektą finansuojančios institucijos sprendimas
leisti vykdyti studijas.
Vyr. redaktoriaus prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
Duomenys apie žurnalo indeksavimą.
Mokslo ir inovacijų skyriaus suderinimas.
Asmens prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
Fakulteto (instituto) tarybos ir ilgalaikės mokslinių tyrimų
programos komiteto pirmininko pritarimas.
Kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai.
Asmens prašymas.
Publikacijos arba leidinio paskelbimą liudijančios kopijos, projekto
vykdymą liudijančių dokumentų kopijos.
Fakulteto (instituto) tarybos ir ilgalaikės mokslinių tyrimų
programos komiteto pirmininko pritarimas.
Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko
prašymas.
Dokumentai, įrodantys veiklos išpildymą nustatytiems
reikalavimams.
Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko
teikimas dėl numatomos lėšų panaudojimo paskirties.
Fakulteto (instituto) tarybos, kuriam priskirta ilgalaikė mokslinių
tyrimų programa, suderinimas.
Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komiteto pirmininko
prašymas.
Dokumentai, įrodantys prašymo dėl Universiteto narystės
prestižinėje organizacijoje pagrįstumą.
Fakulteto (instituto) tarybos, kuriam priskirta ilgalaikė mokslinių
tyrimų programa, suderinimas.

6. Prašymai su pridedamais dokumentais pateikiami MSSF valdybos sekretoriui (adresas:
H. Manto g. 84, Mokslo ir inovacijų skyrius 302, 301 kab., tel. pasiteirauti +370 46 39 89 37).
7. Fondo valdyba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per
keturis mėnesius. Prašymų priėmimo terminai: iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir spalio 15 d.
8. Fondo lėšų paskirstymo tvarka (2017 metams):
8.1. Mokslo darbai vertinami atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d.
Nr. V-79 įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-1128 „Dėl
mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“ pakeitimo"
8.2. PASKELBTŲ PUBLIKACIJŲ SKATINIMAS:
8.2.1. Skatinti 960 Eur fizinių , biomedicinos ir technologijos mokslų srities CA WoS
publikacijas, skelbiamas žurnaluose, kurių 5 metų citavimo indeksas (Impact Factor) yra ne mažesnis

negu 1. Autoriaus indėlį vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių skaičiaus. Straipsnių, publikuotų
kartu su užsienio bendraautoriais atveju prie autoriui pagal indėlį paskaičiuotos sumos pridėti 20 %;
8.2.2. Skatinti 640 Eur CA WoS duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose paskelbtas
humanitarinių ir socialinių mokslų srities publikacijas, kurios turi citavimo indeksą. Autoriaus indėlį
vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių skaičiaus. Straipsnių, publikuotų kartu su užsienio
bendraautoriais atveju prie autoriui pagal indėlį paskaičiuotos sumos pridėti 20 %;
8.2.3. Skatinti 960 Eur fizinių , biomedicinos, technologijos ir humanitarinių bei socialinių
mokslų srities monografijas, kurios išleistos tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose,
monografijas parašytas užsienio kalba – 720 Eur, o kitas mokslo monografijas – 640 Eur. Autoriaus
indėlį vertinti proporcingai pagal autorinių lankų skaičių;
8.2.4. Skatinti 640 Eur aukštųjų mokyklų vadovėlius. Autoriaus indėlį vertinti proporcingai
pagal autorinių lankų skaičių;
8.2.5. Skatinti išradimus, skiriant iki 320 Eur už KU nuosavybės teisėmis priklausančius
Lietuvos patentus ir iki 640 Eur už̌ tarptautinius – Europos Sąjungos (vieningąjį), JAV, Japonijos,
Korėjos Respublikos ar kitų aukšto ekonominio lygio šalių – patentų tarnybose įregistruotus patentus;
8.2.6. Skatinti 330 Eur knygos skyrius – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio
pobūdį atitinkantį mokslo darbą, paskelbtą neperiodiniame leidinyje, išleistame tarptautiniu mastu
pripažintoje (mokslo) leidykloje. Autoriaus indėlį vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių skaičiaus.
Knygos skyrių, publikuotų kartu su užsienio bendraautoriais atveju prie autoriaus pagal indėlį
paskaičiuotos sumos pridėti 20 %;
8.2.7. Skatinti 220 Eur Proceedings paskelbimą CA WoS arba Scopus duomenų bazėse.
Autoriaus indėlį vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių skaičiaus.
8.2.8. Skatinti 330 Eur mokslo šaltinių publikaciją – išleistą atskirą knygą ne mažesniu nei 8
aut. spaudos lankų apimtimi.
8.3. DOKTORANTŪROS IR MAGISTRANTŪROS SKATINIMAS
8.3.1. Skatinti naujos doktorantūros, tarptautinių II ir III pakopos studijų programų parengimą
iki 435 Eur. Paramą skiriant fakulteto (instituto) vadovo rekomendacijoje nurodytam pagrindiniam
programos rengėjui.
8.4. LEIDYBA
8.4.1. Skatinti 220 Eur aukšto lygio KU žurnalų leidybą, kai žurnalas įtraukiamas į
indeksuojamas CA WoS, Scopus duomenų bazes.
8.5. MOKSLO POPULIARINIMAS IR KOMERCIALIZAVIMAS
8.5.1. Skatinti 220 Eur mokslo populiarinimo straipsnių paskelbimą apie KU vykdomą
mokslinę ir meninę veiklą (ne mažiau kaip 4 straipsniai per kalendorinius metus arba ne mažiau 2
vieno autorinio lanko apimties leidinys). Autoriaus indėlį vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių
skaičiaus;
8.5.2. Skatinti 220 Eur už vadovavimą mokslo žinių komercializavimo projektams (startuolių
kūrimas, inočekių vykdymas, dalyvavimas Intelektas Lt, Eureka ir kitose programose), kai per
kalendorinius metus vadovaujama ne mažiau kaip dviems projektams ir vieno projekto komandos
narys.
8.5.3. Skatinti iki 490 Eur mokslininkų išvykas į aukšto lygio tarptautines konferencijas.

8.7. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
8.7.1. Skatinti 330 Eur kvalifikacijos kėlimą, kai apginama daktaro disertacija užsienio
universitete;
8.7.2. Skatinti iki 330 Eur kvalifikacijos kėlimą, kai vykstama ne trumpesnei nei dviejų
savaičių trukmės stažuotei užsienio universitete (jei nėra finansavimo iš kitų šaltinių).
8.8. SKATINIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ ILGALAIKIŲ PROGRAMŲ (patvirtintų KU
Senato
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sausio
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d.
Nr.
11-23
nutarimu,
http://www.ku.lt/wpcontent/uploads/2015/01/20150116_11_23.pdf) VYKDYMUI:
8.8.1. Skatinti 330 Eur programą už konferencijos organizavimą.
8.8.2. Skatinti 490 Eur programą už tarptautinių renginių (konferencijų, seminarų, simpoziumų
ir pan.) organizavimą, kai jie yra įtraukti į HORIZON 2020, ES Baltijos regiono strategijos vystymo,
COST kitų tarptautinių organizacijų viešai skelbiamos veiklos renginių sąrašus;
8.8.3. Skatinti 440 Eur už padalinio, kuriame vykdoma programa, kompetencijų vystymą, kai
jam suteikiamas ekscelencijos statusas;
8.8.4. Skatinti 330 Eurų programą už mokslo populiarinimo veiklas, kurios per kalendorinius
metus turi bent 3 paskelbtas teigiamas nepriklausomas recenzijas (pranešimus) spaudoje ir/ar
paskelbtus reportažus medijose;
8.8.5. Skatinti 330 Eur programą apie mokslo projektų rengimą, kai per kalendorinius metus
parengiami iš viso ne mažiau 4 projektai (iš jų ne mažiau kaip 2 – tarptautiniai), kurie sėkmingai
praėjo pirminį ir antrinį atrankos etapus, ir iš jų ne mažiau kaip vienas laimėjęs konkursą.
8.8.6. Skatinti iki 500 Eur Universiteto narystę prestižinėse organizacijose, jei narystė yra
aktuali sėkmingam mokslinių tyrimų ilgalaikės programos įgyvendinimui.
8.9. Į mokslo ir studijų skatinimo fondą asmeniui arba padaliniui galima kreiptis vieną kartą
per metus pagal skatinimo sritis.
8.10. Mokslo darbuotojams skatinimas skiriamas už publikuotą antrą straipsnį (kalendoriniais
metais).
8.11. Svarstant prašymus prioritetas teikiama pretendentams, kurių KU yra pagrindinė
darbovietė.
8.12. Pretendentas gali pretenduoti į fondo paramą už darbus, kurie nebuvo finansuojami kitų
KU skatinimo šaltinių bei paskelbtus einamaisiais ar praėjusiais metais.
_______________________________________

