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Senatas n u t a r i a:
patvirtinti Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo lėšų paskirtymo
taisykles 2015 m.;
2. 2013 m. vasario 14 d. Senato nutarimą Nr. 11 – 46, Dėl KU mokslo ir studijų skatinimo
fondo lėšų paskirstymo taisyklių patvirtinimo, laikyti negaliojančiu.
1.

PRIDEDAMA. Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondo lėšų paskirtymo
taisyklės 2015 m., 2 lapai.

Senato pirmininkas

prof. dr. Kęstutis Dučinskas

PATVIRTINTA
KU Senato 2015 m. kovo 6 d.
Nutarimu Nr. 11-42

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MOKSLO IR STUDIJŲ SKATINIMO FONDO LĖŠŲ
PASKIRSTYMO TAISYKLĖS 2015 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 5 skatinimo sritys:
4.1. Aukšto lygio mokslinė produkcija, patentai ir išradimai.
4.2. KU darbuotojų monografijų ir vadovėlių aukštosioms mokykloms leidyba.
4.3. Universitete organizuojami prestižiniai moksliniai renginiai.
4.4 Dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimas tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.
4.5 Doktorantūros, tarptautinių II ir III pakopos studijų programų parengimas.
5. Pagal atskiras skatinimo sritis Fondo valdybai pateikiami prašymai ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti paramą iš fondo siekiantys gauti Klaipėdos universiteto tyrėjai, mokslininkai ar dėstytojai:
Eil.
Skatinimo sritys
Nr.
Mokslinė
produkcija,
1.
patentai,
išradimai

Privalomi pateikti dokumentai
Moksliniai straipsniai, publikuoti žurnaluose turinčiuose citavimo indeksą
ISI WOS duomenų bazėse:
1. Asmens prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Publikuoto mokslinio straipsnio kopija su pagrindiniais duomenimis apie
žurnalą.
Patentai, išradimai:
1. Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Patento, išradimo autorinis liudijimas ir registracijos pažymėjimas.
1. Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Išleista monografija, vadovėlis ar leidinio rankraštis.
3. Fakulteto (instituto) Tarybos rekomendacija.
4. Dokumentai patvirtinantys, kad buvo kreiptasi paramos kitur.

2.

Monografijų ir
vadovėlių
leidyba

3.

Prestižinių
mokslinių
renginių
organizavimas
Klaipėdos
universitete

1.
2.
3.
4.
5.

Dalyvavimas
tarptautiniuose
moksliniuose
renginiuose

2.

4.

6.
1.

3.
4.
5.

Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
Fakulteto (instituto) Tarybos rekomendacija.
Planuojamas dalyvių skaičius renginyje ir programa.
Galimybė paskelbti pranešimų medžiagą prestižiniame leidinyje.
Dokumentas, patvirtinantis, kad kuri nors renginio organizavimo lėšų dalis
bus gauta iš kitų rėmėjų.
Dokumentas, patvirtinantis, kad buvo teiktas prašymas kitiems fondams.
Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
Rengėjų atsiųstas kvietimas ar kitoks dalyvavimą renginyje patvirtinantis
dokumentas.
Pranešimo pavadinimas, tezės ir informacija apie leidinį, kuriame bus
publikuojamas pranešimas ar straipsnis pranešinimo pagrindu.
Fakulteto (instituto) vadovybės pritarimas.
Dokumentas, patvirtinantis, kad kuri nors dalyvavimo renginyje lėšų dalis bus
gauta iš kitų fondų ar rėmėjų.
Kiti dokumentai, tarpininkavimo raštai, įrodantys dalyvavimo svarbą mokslui,
studijoms, Universitetui ir pan.

Eil.
Skatinimo sritys
Nr.
Naujos
doktorantūros,
tarptautinių
5.
II ir III pakopos
studijų programų
parengimas

Privalomi pateikti dokumentai
1. Prašymas MSSF valdybos pirmininkui.
2. Fakulteto (instituto) vadovybės rekomendacija.
3. Sprendimas leisti vykdyti studijas.

6. Prašymai su pridedamais dokumentais pateikiami MSSF valdybos sekretoriui (adresas: H.
Manto g. 84, Mokslo ir technologijų perdavimo 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 (2015 m.)
8.1. Mokslo darbai vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 10 d. Nr.
V-99 įsakymu “Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios
kitos veiklos ataskaitos formos ir teikimo terminų” pakeitimo”.
8.2. Mokslo darbų skatinimui skiriamos lėšos:
8.2.1. Skatinti 870 Eur fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srities ISI WOS
publikacijas, kurios atitinka sąlygas, nurodytas Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 10 d.
Nr. V-99 įsakyme “Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos
veiklos ataskaitos formos ir teikimo terminų” pakeitimo”. Autoriaus indėlį vertinti šią sumą dalinant
iš visų autorių skaičiaus;
8.2.2. Skatinti 580 Eur ISI WOS duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose paskelbtas
humanitarinių ir socialinių mokslų srities publikacijas, kurios turi cituojamumo indeksą. Autoriaus
indėlį vertinti šią sumą dalinant iš visų autorių skaičiaus;
8.2.3. Skatinti 870 Eur fizinių, biomedicinos, technologijos ir humanitarinių bei socialinių
mokslų srities monografijas, kurios išleistos tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose, o
kitas mokslo monografijas – 580 Eur. Autoriaus indėlį vertinti proporcingai pagal autorinių lankų
skaičių;
8.2.4. Skatinti 580 Eur aukštųjų mokyklų vadovėlius. Autoriaus indėlį vertinti proporcingai
pagal autorinių lankų skaičių.
8.3. Remti išvykas į konferencijas, skiriant iki 300 Eur.
8.4. Remti Universitete organizuojamus prestižinius, tarptautinius mokslo renginius, skiriant
iki 290 Eur paramą.
8.5. Skatinti naujos doktorantūros, tarptautinių II ir III pakopos studijų programų parengimą
iki 435 Eur. Paramą skiriant dekano/direktoriaus rekomendacijoje nurodytam pagrindiniam
programos rengėjui.
8.6. Skatinti išradimus, skiriant iki 290 Eur už KU nuosavybės teisėmis priklausančius Lietuvos
patentus ir iki 580 Eur už tarptautinius – Europos Sąjungos (vieningąjį), JAV, Japonijos, Korėjos
Respublikos ar kitų aukšto ekonominio lygio šalių – patentų tarnybose įregistruotus patentus.
8.7. Į mokslo ir studijų skatinimo fondą galima kreiptis vieną kartą per metus pagal skatinimo
sritis;
8.8. Mokslo darbuotojams skatinimas skiriamas už publikuotą antrą straipsnį (kalendoriniais
metais).
________________________________________

