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I. BENDROJI DALIS
1. Siekiant efektyvios Klaipėdos universiteto misijoje ir strateginės plėtros plane 2012–2020 m.
numatytos mokslinių tyrimų ir meno veiklos plėtotės, sudaromos mokslinių tyrimų ilgalaikės
programos.
2. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos telkia Klaipėdos universiteto mokslininkus, tyrėjus ir
doktorantus, didina vykdomų mokslinių tyrimų rezultatyvumą, konkurencingumą ir tarptautinį
pripažinimą, taip pat ekonominį naudingumą, spartina žinių ir technologijų perdavimą, stiprina
inovatyvius mokslo ir studijų ryšius, formuoja į inovacijas orientuotą mokslines veiklas, skatina
mokslo tyrimų ir meno veiklų integralumą.
3. Mokslinių tyrimų ilgalaikių programų aprašą (toliau – Aprašas) tvirtina Senatas.
4. Pagrindinės Aprašo sąvokos:
4.1. Mokslinių tyrimų ilgalaikė programa – mokslinių tyrimų programa, kuri gali būti integruota
su meno veiklomis, atitinkanti Klaipėdos universiteto misiją ir strateginius tikslus, sudaroma 6
metams (nuo 2015 iki 2020 m.).
4.2. Paprogramė - ilgalaikės mokslinių tyrimų programos struktūrinė dalis.
4.3. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komitetas (toliau - Programos komitetas) – kolegialus
mokslinių tyrimų ilgalaikės programos koordinavimo organas.
4.4. Tarptautinius mokslinius tyrimus vykdantys mokslininkai yra, kai tenkinami bent 3 (fizinių,
technologijų ir biomedicinos mokslai) arba bent 2 (socialiniai, humanitariniai mokslai) iš žemiau
nurodytų reikalavimų:
4.4.1. užsienio mokslo leidyklose paskelbęs mokslo darbą, šaltinį, ne mažesnės kaip 2 autorinių
lankų apimties ar yra tokio darbo sudarytojas;
4.4.2. publikuojantis mokslo darbus recenzuojamuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
4.4.3. cituojamas užsienio mokslo leidiniuose;
4.4.4. vadovavęs (-jantis) tarptautiniams mokslo projektams ar jų dalims;
4.4.5. tarptautinės mokslo organizacijos narys.
4.4.6. recenzuojantis mokslines publikacijas tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir/ar tarptautinių
mokslo leidinių redkolegijos narys.

4.5. Pripažintas menininkas – kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas, kurio kūrybinę veiklą apibūdina
menui ir kultūrai ypač reikšmingi kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje arba (ir) užsienyje, pelnę platų
visuomenės ir meno specialistų pripažinimą, įvertinti prestižinėmis tarptautinėmis arba
nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba (ir) kuris yra išugdęs
pasižymėjusių menininkų ir atitinka aukštosios mokyklos, kurioje jis siekia eiti arba eina lektoriaus,
docento arba profesoriaus pareigas, nustatytus reikalavimus.
II. MOKSLINIŲ TYRIMŲ ILGALAIKĖS PROGRAMOS IR JŲ VALDYMAS
5. Mokslinių tyrimų ilgalaikes programas laikotarpiui iki 2020 metų tvirtina Senatas.
6. Mokslinių tyrimų ilgalaikes programas ir paprogrames gali inicijuoti tarptautinius mokslinius
tyrimus vykdantys mokslininkai ir pripažinti menininkai, katedrų vedėjai, fakultetų/mokslo institutų
dekanai/direktoriai.
7. Mokslinių tyrimų ilgalaikes programas Senatui teikia fakultetų/mokslo institutų Tarybos.
8. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos paraiškoje nurodoma:
8.1. programos pavadinimas ir išsamus mokslinės problematikos apibūdinimas;
8.2. programos atitikimas Klaipėdos universiteto misijai ir strateginiams tikslams, bei programos
atitikimas nacionaliniams ir tarptautiniams mokslinių tyrimų ir plėtros prioritetams;
8.3. paprogramės ir jų mokslinės problematikos trumpi apibūdinimai;
8.4. pagrindiniai programos ir paprogramių laukiami moksliniai rezultatai (publikacijos, meninės
veiklos, konferencijos, patentai, perduodamos technologijos ir pan.);
8.5. programos vykdytojų, pagal paprogrames, sąrašas;
8.6. paprogramių vadovų sąrašas, nurodant vadovų patirtį vadovaujant moksliniams ir meniniams
tyrimams;
8.7. programos komiteto narių sudėtis (kuri bus teikiama tvirtinti Senatui kartu su ilgalaike
moksline programa), nurodant pirmininko ir narių patirtį organizuojant mokslo (meno) veiklas ir
vadovaujant moksliniams tyrimams ir meno veikloms;
8.8. pridedamas fakultetų/mokslo institutų tarybų pritarimas (pritarimai, jei programą vykdo dviejų
ar daugiau fakultetų/mokslo institutų katedros).
9. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos statusas suteikiamas programoms, atitinkančioms
Klaipėdos universiteto misiją ir strateginius tikslus:
9.1. kai programoje dirbta ne mažiau kaip 15 mokslininkų, kitų tyrėjų ir doktorantų, atstovaujančių
kelis fakultetus ir/ar mokslo institutus ir dirba ne mažiau kaip 5 tarptautinius mokslinius tyrimus
vykdantys mokslininkai ir/ar pripažinti menininkai;
9.2. kai mokslinės programos komitetą sudaro tarptautinius mokslinius tyrimus vykdantys
mokslininkai ir/ar pripažinti menininkai;

9.3. kai programa yra svarbi Klaipėdos universiteto specializacijai ir strategijai, kai programa yra
perspektyvi nacionalinių ir tarptautinių mokslinių programų kontekste.
10. Vienas mokslininkas tuo pačiu metu gali dirbti ne daugiau kaip dviejose ilgalaikėse mokslinių
tyrimų programose.
11. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos veikloms koordinuoti sudaromas 5-7 narių Mokslinių
tyrimų ilgalaikės programos komitetas (toliau – Komitetas), kurios pirmininką ir narius tvirtina
Senatas kartu su mokslinių tyrimų ilgalaike programa. Bent trys Komiteto nariai turi būti
tarptautinus mokslinius tyrimus vykdantys mokslininkai ir/ar pripažinti menininkai.
12. Mokslinių tyrimų ilgalaikės programos komitetas:
12.1. koordinuoja programos vykdymą.
12.2. svarsto ir teikia pasiūlymus padalinio Tarybai dėl programos ir jos struktūros tikslinimo,
papildymo ar atnaujinimo;
12.3. teikia metines ataskaitas (savianalizę) apie programos veiklas ir rezultatus padalinio Dekanui
(Direktoriui) ir Tarybai;
13. Padalinio tarybos patvirtintos metinės Programos vykdymo ataskaitos yra pateikiamos Mokslo
ir meno prorektoriui, kuris kartą per metus organizuoja jungtinį Programų vykdymo aptarimą su
programų komitetų ir padalinių Tarybų pirmininkais, bei Dekanais (direktoriais).
III. ATSISKAITYMAS UŽ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ILGALAIKIŲ PROGRAMŲ VEIKLAS
14. Programos ir paprogramių veiklos ataskaita pateikiama ir svarstoma:
14.1. kasmet – katedrose, mokslo centruose, fakultetuose, mokslo institutuose, mokslinių tyrimų
ilgalaikių programų komitetuose, fakultetų/mokslo institutų Tarybose (atsiskaito mokslo ir
pedagoginiai darbuotojai, katedrų, mokslo centrų, paprogramių vadovai);
14.2. mokslinių tyrimų ilgalaikei programai pasibaigus padalinių tarybos teikia programos
įgyvendinimo ataskaitą Senatui;
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Patvirtinta Mokslinių tyrimų ilgalaikė programa anksčiau numatyto vykdymo termino gali būti
iš dalies arba pilnai keičiama Fakulteto (Instituto) Tarybos teikimu Senatui ir Senato nutarimu.

