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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
DĖSTYTOJŲ TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS VERTINIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo tikslas –
objektyviai įvertinti dėstytojo taikomosios mokslinės veiklos produktyvumą per kadenciją bei
skatinti dėstytojų taikomąją mokslinę veiklą.
2. Dėstytojo taikomosios mokslinės veiklos vertinimą atlieka Mokslo skyrius.
3. Dėstytojo taikomoji mokslinė veikla vertinama taškais, remiantis Kasmetinio universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo
reglamentu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl
Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir
meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų
klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo aprašu.
II. DĖSTYTOJO TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS VERTINIMO PRINCIPAI
4. Vertinama profesorių, docentų, lektorių, asistentų taikomoji mokslinė veikla per kadenciją.
5. Vertinamos keturios dėstytojo taikomosios mokslinės veiklos sritys: mokslo straipsniai,
mokslo leidiniai, metodinės priemonės, kitas mokslinis aktyvumas.
6. Kiekvienoje taikomosios mokslinės veiklos srityje už tam tikrą mokslo ir metodinės
produkcijos rūšį yra skiriami taškai.
7. Konkretus dėstytojo indėlis į mokslo ir metodinės produkcijos vienetą apskaičiuojamas
dalijant vienetą iš autorių ar sudarytojų skaičiaus, jei autoriai ar sudarytojai raštu nenurodė kitaip.
8. Minimali įskaitoma užsakomojo kvalifikacijos tobulinimo trukmė – 8 val.
9. Kiekvienas dėstytojas pildo mokslo ir metodinės produkcijos rodiklių suvestinę (žr. priedą)
ir pateikia ją Mokslo skyriaus vedėjui atestacijos už kadenciją metu.
10. Mokslo skyriaus vedėjas įvertina dėstytojo mokslo ir metodinės produkcijos rodiklius,
suskaičiuoja taškų skaičių ir supažindina dėstytoją su rezultatu pasirašytinai.
III. DĖSTYTOJO MOKSLO IR METODINĖS PRODUKCIJOS VERTINIMO
KRITERIJAI
11. Mokslo ir metodinės produkcijos rūšys, mato vienetai bei skiriami taškai yra šie:
12. Mokslo straipsniai:
12.1. Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose – 15 taškų už vienetą.
12.2. Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose užsienyje – 5 taškai už vienetą.
12.3. Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose – 3 taškai už vienetą.
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12.4. Mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose, konferencijos darbų leidiniuose – 2 taškai
už vienetą.
13. Mokslo leidiniai:
13.1. Mokslo monografija, mokslo studija – 4 taškai už autorinį lanką.
13.2. Aukštosios mokyklos vadovėlis, mokslinis šaltinio leidimas – 2 taškai už autorinį lanką.
14. Metodinės priemonės:
14.1. Mokomoji knyga, studijų knyga, mokymo/si, užduočių rinkinys, žodynas – 2 taškai už
autorinį lanką autoriui, 1,5 taško – sudarytojui.
14.2. Nuotolinių studijų kursas – 2 taškai už kreditą autoriui.
14.3. Kompendiumas – 1 taškas už kreditą sudarytojui.
14.4. Kartotinis papildytos ar pataisytos mokomosios knygos, studijų knygos, mokymo/si,
užduočių rinkinio, žodyno leidimas – 0,5 taško už autorinį lanką.
14.5. Nuotolinių studijų kurso, kompendiumo atnaujinimas (pakartotinai aprobavus) – 0,5
taško už kreditą.
15. Kitas mokslinis aktyvumas:
15.1. Reikšmingi MTEP darbai, atitinkantys MTEP etapų klasifikacijos 7 ir vėlesnių etapų
veiklos rezultatus – 15 taškų už vienetą;
15.2. Reikšmingi MTEP darbai (įskaityta ŠMM) – 5 taškai už vienetą;
15.3. Užsakomasis kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai) (įskaityta ŠMM) – 0,5 taško
už 8 val.
15.4. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje – 3 taškai už vienetą.
15.5. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje – 2 taškai už vienetą.
15.6. Pranešimas šalies mokslinėje – praktinėje konferencijoje – 1 taškas už vienetą.
15.7. Leidinio recenzavimas – 0,5 taško už autorinį lanką.
15.8. Mokslo straipsnio recenzavimas – 0,5 taško už vienetą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šis aprašas keičiamas ir papildomas Akademinės tarybos nutarimu.
17. Pasikeitus 3 punkte išvardintiems norminiams dokumentams, šis aprašas su jais
suderinamas ir patvirtinamas iš naujo.
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