PRIEDAI
PRIEDAS Nr. 1.

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS PEDAGOGINIO HUMANITARINIŲ IR
SOCIALINIŲ MOKSLO SRIČIŲ PERSONALO
AKADEMINĖS VEIKLOS APRAŠAS
1. Konkursui teikiama arba kadencijos laikotarpio mokslinė produkcija:


Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai.



Aukštųjų mokyklų vadovėliai.



Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose.



Kiti nerecenzuoti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su
moksliniu aparatu mokslo,

kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir

vienkartiniuose leidiniuose.


Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, žinynai,
enciklopedijos, (bio)bibliografijos, parodų katalogai.



Tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų mokslinių tyrimų rezultatai,
pranešimai.

2. Socialinės, kultūrinės plėtros darbai:


mokslotyros ir mokslo politikos publikacijos;



akademinės publikacijos ir akademinės recenzijos be mokslinio aparato;



specializuota informacija, ekspertizės, vertinimai (istoriniai, menotyriniai, sociologiniai,
teisės aktų ir jų projektų) ir komentarai pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms;



lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos pagrindu parengti rinkiniai ir chrestomatijos,
skirtos švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;



kultūros paminklų, meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijų,
parodų, ekspozicijų kuravimas ir jas aprašanti medžiaga;



mokslo ir meno medžiagos pagrindu parengti šviečiamieji projektai;



naujos medžiagos parengimas kultūros paveldo, sociologinių ir kt. duomenų bazėms;



dalyvavimas tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;



dalyvavimas

ekspertinėse

mokslinėse

arba

profesionaliojo

meno

ir

kultūros

organizacijose (yra jų nariai), ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė arba meno veikla;


vadovavimas nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno
leidinio redakcinėje kolegijoje, buvimas tokio leidinio vyriausiiuoju redaktoriu,
sudarytoju ar redakcinės kolegijos nariu;



internetinių mokslo sklaidos šaltinių sukūrimas, jų priežiūra arba reguliari mokslo žinių
žiniasklaidos priemonėmis ir pan. sklaida.

3. Pedagoginis-edukacinis darbas, dalyvavimas studijose ir metodinis darbas Vilniaus
dailės akademijoje:


Paskaitų skaitymo bent kurios pakopos studentams patirtis.



Studijoms skirtas leidinys (paskaitų konspektas, mokamoji knyga, studijų vadovas ar
pan., kitas studijoms naudojamas leidinys arba jų dalis) arba e. mokymo(si) kursas.



Vadovavimas bent kurios sudijų pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui.



Mokslo

daktarų

rengimas

(t.y.

doktorantūros

dalykų

dėstymas,

vadovavimas

disertacijoms, buvimas doktorantūros komitetų nariu ar disertacijų gynimo tarybų nariu
arba oponentu).


Profesinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas mokslo arba meno stažuotėse,
tarptautinėse mainų programose, specializuotose profesinėse konferencijose arba
bendrųjų gebėjimų mokymuose.



Užsiėmimas ugdomąja, šviečiamąja mokslo arba meno sklaidos veikla, viešų paskaitų
skaitymas.



Dalyvimas rengiant naujas ar atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas;
programos parengimas, narystė atnaujinimo grupėje.

..........................................................................................................................
(Konkurso dalyvio vardas, pavardė)

PRIEDAS Nr. 5.
LIETUVOS MOKSLO TARYBOS
NUTARIMAS
DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ
MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2011 m. gegužės 16 d. Nr. VII-71
Vilnius
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009,
Nr. 54-2140) 59 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a :
1. Patvirtinti Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimų aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. VII-20 „Dėl
minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 126-5472).
TARYBOS PIRMININKAS

EUGENIJUS BUTKUS
____________________

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos
2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr.
VII-71

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ
MOKSLO
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių
reikalavimų aprašas (toliau vadinama – aprašas) reglamentuoja minimalius kvalifikacinius reikalavimus

asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti valstybinių mokslo ir studijų institucijų (toliau
vadinama – institucijos) mokslo darbuotojų pareigas.
2. Institucijos, nustatydamos pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus, turi įvertinti pretendento
indėlį į jo atstovaujamą mokslo kryptį (-is). Indėlis nustatomas pagal mokslinę, mokslo taikomąją, mokslo
sklaidos, ugdomąją ir šviečiamąją veiklą.

II. MOKSLO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ
SRITYSE,
MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI
3. Institucijos, nustatydamos mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse,
pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus, turi atsižvelgti į toliau išvardytus ar kitus vertingus darbus.
3.1–3.3 punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu pripažinti
moksliniai darbai. Į mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybes
gali pretenduoti tyrėjai, kurie:
3.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia:
3.1.1. mokslo monografijose ar studijose,
3.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose,
3.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose
leidiniuose,
3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų analitinėse
recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose),
3.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose.
3.2. Vykdo taikomuosius mokslo darbus:
3.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro) periodinius ar
vienkartinius mokslo leidinius,
3.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius žemėlapius,
leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos ir kalbos vartojimo
praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo,
Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.,
3.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse
mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja
tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar yra jo narys;
vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra
tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; vadovauja doktorantūros programos
komisijai, gynimo tarybai/habilitacijos komitetui arba yra tokios komisijos ar komiteto narys, yra
disertacijos oponentas),
3.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto
koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),
3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.
3.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
3.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių
priemonių,
3.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja
podoktorantūros stažuotėms,

3.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei
auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar
profesiniuose leidiniuose,
3.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus,
3.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria
mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.
4. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse
eiti mokslo darbuotojų pareigas:
4.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio
suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose,
tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar
studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)
mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 3.1
punkte ir bent penkis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.
4.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio
suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose,
tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip penkis
straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Be to,
toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus po disertacijos gynimo turi būti atlikęs bent tris iš 3.1 punkte
ir bent keturis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.
4.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, turi būti paskelbęs iki ar po
disertacijos gynimo ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose,
tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose.
4.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
5. Institucijos mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per paskutiniuosius 5 metus
nustato institucijos senatas (taryba). Rekomenduojama vadovautis 3.1–3.3 punktuose išvardytais darbais
ir 4.1–4.4 punktuose nurodytais atitinkamų pareigybių reikalavimais.
6. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį (-is) vertina institucijos konkurso komisija, kuri
nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus.

III. MOKSLO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS
IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE, MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI PAREIGYBIŲ
REIKALAVIMAI
7. Institucijos, nustatydamos mokslo darbuotojų, dirbančių fizinių, biomedicinos, technologijos ir
žemės ūkio mokslų srityse, pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, turi atsižvelgti į:
7.1. mokslinių straipsnių skelbimą leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (toliau vadinama – tarptautiniai
mokslo leidiniai);
7.2. patentus, užregistruotus Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių
ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje, užsienyje registruotas augalų ir gyvūnų veisles, ląstelių
linijas, mikroorganizmų kamienus;
7.3. mokslo leidyklose išleistas mokslines monografijas;
7.4. eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;
7.5. mokslo daktarų rengimą;
7.6. mokslo populiarinimo veiklą ir kitus šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai svarbius darbus.

8. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti mokslo
darbuotojų pareigas:
8.1. į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau
kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
8.2. į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau
kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
8.3. į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3
mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
8.4. į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą ir atliekantys mokslinius tyrimus.
9. Institucijos savarankiškai nustato ir viešai (institucijos tinklalapyje) paskelbia darbų, išvardintų 7.2–
7.6 punktuose, prilyginimo moksliniams straipsniams tarptautiniuose mokslo leidiniuose tvarką.
10. Pretendento mokslo darbų ir kitos veiklos reikšmingumą vertina institucijos konkurso komisija ir,
remdamasi institucijos nustatyta tvarka, gali sumažinti reikalaujamą mokslinių straipsnių tarptautiniuose
mokslo leidiniuose skaičių.
____________________

PRIEDAS Nr.6
Kai kurios sąvokos ir apibrėžimai
Akademinė publikacija – mokslo ir (ar) studijų reikmėms skirtas tekstas, turintis toje mokslo
kryptyje pripažįstamus akademinio diskurso požymius.
Akademinė recenzija – publikuoto mokslo darbo išsamus ir argumentuotas įvertinimas;
įskaitoma apimtis − ne mažesnė kaip 0,25 autorinio lanko.
Atestavimas – įvertinimas, ar dėstytojas, mokslo darbuotojas, kitas tyrėjas atitinka pareigybei
nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus pareigoms užimti.
Atitikties konkurso reikalavimams įvertinimas – formalus pretendento veiklos rodiklių
atitikties konkurso metu siekiamos užimti pareigybės minimaliems kvalifikaciniams
reikalavimams įvertinimas. Vertinami visi pretendento atlikti ir paskelbti darbai nepriklausomai
nuo to, kurioje institucijoje pretendentas juos atliko ir kurios institucijos vardu juos paskelbė.
Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, specialiai skirtas studijų
reikmėms ir pasižymintis individulia metodine prieiga.
Autorinis lankas (aut. l.) skaičiuojant tarpelius) teksto; jei
apimties
spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 p. A4 formato psl.;
jei mokslo darbas yra elektroninėje laikmenoje, tai autorinis lankas apskaičiuojamas tik spaudos
ženklais (įskaičiuojant tarpelius).
Dėstytojas – darbuotojas, užimantis profesoriaus, docento, lektoriaus ar asistento pareigas.
Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi
sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas,
produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau
sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine
patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų
sprendinius.
Fundamentinis mokslo darbas – mokslo krypties ar šakos tyrimų rezultatus
sintetinantis mokslo darbas, šaltiniotyros, leksikografijos tyrinėjimas, turintys išskirtinės
reikšmės tos mokslo krypties ar šakos tolesnei raidai.
Knygos skyrius – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio pobūdį atitinkantis mokslo
darbas, paskelbtas sudarytame neperiodiniame leidinyje, išskyrus konferencijos darbų leidinius.
Konferencijos darbų leidinys – vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo dalis),
kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, neperėję
moksliniuose žurnaluose įprastos recenzavimo (peer review) procedūros.
Konkursas – pretendentų į konkursines pareigas atranka, atsižvelgiant į jų pasiektus rezultatus ir
Akademijos tikslus.
Kultūros ir profesiniai leidiniai – leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų profesinei
auditorijai.
Lituanistika s yra lietuvių tautos, Lietuvos valstybės,
visuomenės, kultūros, lietuvių kalbos raida ir dabartis.
Meno kūrėjas – meno kūrinius kuriantis, taip pat juos meniškai atliekantis, interpretuojantis ir
taip jiems suteikiantis naują meninę vertę fizinis asmuo, kuriam Meno kūrėjo ir meno kūrėjų
organizacijų statuso įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2002) nustatyta tvarka suteiktas meno kūrėjo
statusas.
Meno kūrinio (atlikimo) skelbimas – (asmeninis) kūrinio (-ių) pristatymas, realizavimas
(įskaitant restauravimą) ar atlikimas meninėje ar viešojoje erdvėje (įskaitant kino, televizijos ar
radijo studijas) ar publikavimas leidykloje ar įrašų studijoje (knygų, muzikos plokštelių ar CD

bei kino ar teatro DVD) ar demonstravimas festivalyje, televizijos ar radijo kanalu; šios meno
erdvės, institucijos ir kiti kontekstai skirstomi į prestižinius, žinomus ir Lietuvos masto.
Meno kūrinys – viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino,
šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje
meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus.
Metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita, vadovėlio ar mokomosios
knygos kategorijai nepriskirta mokomoji priemonė (pvz., pratybų metodiniai nurodymai,
laboratorinių darbų aprašai, paskaitų konspektai ir pan.).
Mokomoji knyga - nustatyta tvarka recenzuota, įvertinta mokymosi knyga, kurioje pateikiama
teorinio, praktinio, žinyninio ar technologinio pobūdžio medžiaga dėstomų dalykų žinioms
įsisavinti.
Mokslininkas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus ir turintis mokslo laipsnį ir/ar
pedagoginį vardą.
Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija – konkrečios srities ar krypties mokslo
veikalas, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties moksliškumo ir
sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo populiarinimui,
administracnėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius.
Mokslinis žodynas – kalbotyros mokslo kūrinys, sudarytas iš moksliškai atrinktų naujų
leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms, publikuojamas kaip knyga
(turi ISBN numerį) ir (ar) elektroniniu pavidalu; žodyno apimtis negali būti mažesnė kaip 8
autoriniai lankai.
Mokslo darbuotojas – darbuotojas, einantis vyriausiojo, vyresniojo, tiesiog mokslo darbuotojo
ar jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, ir mokslininkas stažuotojas.
Mokslo daktaro parengimas – vadovavimas apgynusiam daktaro disertaciją doktorantui.
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga ir pagalbinė (iliustracinė) medžiaga, išleisti atskirais leidiniais.
Mokslo leidinys mokslo darbai; recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų,
vienkartinis leidinys, kuriame skelbiamas mokslo darbas (darbai).
Mokslo monografija- neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (ar) išsamiai
išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba
krypčiai savi moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį, mažiausia
įskaitoma apimtis – 8 autoriniai lankai.
Mokslo recenzija leidinyje
ne mažesnės kaip 0,25 aut. lanko apimties.
Mokslo straipsnis aptartas
nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos
išvados, nurodyta naudotoji literatūra, ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus
moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis humanitarinių ir socialinių mpkslų srityse –
0,25 autorinio lanko.
Mokslo studija – ne mažesnė kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis
mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.
Mokslinio teksto vertimas mokslo
šaltinių publikacijų, taikomųjų mokslo darbų, mokslo recenzijų, mokslo straipsnių vertimas iš
vienos kalbos į kitą.
Mokslo šaltinio publikacija dokumentų,
kalbos paminklų, filosofinės minties klasikinių tekstų, folkloro rinkinių ir kitų tekstinių mokslo
šaltinių (taip pat audiovizualinių) atrinkimas, sudarymas ir parengimas spaudai, apimantis
šaltinio tekstą ir pagalbinį mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus ir kt.).
Prestižinė meno erdvė – tarptautiniu mastu veikianti meno kūrinių eksponavimo ar meno
atlikimo aktų demonstravimo institucija (parodų salė, muziejus, galerija, koncertų salė,

teatras,šokio teatras, kino salė etc.), kuruojama tarptautiniu mastu pripažintų konkrečios meno
krypties ekspertų.
Prieskyra – mokslinės produkcijos autoriaus prisiskyrimas institucijai, kurioje jis atliko visą ar
dalį darbų, kurių pagrindu paskelbtas mokslinės veiklos rezultatas.
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
pareigas, nustatytus reikalavimus.
Pripažinta leidykla - tarptautinės agentūros Tarptautiniame ISBN leidėjų registre įregistruota
leidykla.
Profesionalus meno vertintojas – asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir
atitinkamos meno srities vertintojo (menotyrininko, meno filosofo, estetiko) kvalifikaciją bei
paskelbęs studijų, straipsnių, recenzijų šiuolaikinio meno klausimais Lietuvos ar užsienio
valstybių meno leidiniuose.
Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN numerį,
kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-rewiew) rašytinėmis
išvadomis.
Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas;
įskaitomas sudarytojui, nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (arba) metrikoje;
neįskaitomas periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbas.
Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų
rinkinių ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas spaudai parūpinant
mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.).
Šviečiamieji projektai – didelės kultūrinės ir (ar) visuomeninės vertės autorinės, moksliškai
pagrįstos, tačiau neprofesionalų auditorijai skirtos (parengtos ir vestos) TV, radijo laidos,
publikacijos spausdintinėse arba elektroninėse žiniasklaidos priemonėse, viešos paskaitos
visuomenei su diskusijomis, dokumentinių filmų scenarijai ir pan.
Taikomasis mokslo darbas tokie taikomieji mokslo darbai: mokslo žodynai, mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos,
mokslinės bibliografijos, mokslo atlasai, mokslo katalogai, moksliniai paminklų sąvadai,
moksliniai teisės aktų komentarai, mokslinė literatūros ir meno kritika..
Tarptautinė mokslinės informacijos duomenų bazė skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus mokslinės vertės kriterijus atitinkanti
mokslo informacija; pripažįstamos Lietuvos mokslo tarybos patvirtintos duomenų bazės.
Tarptautinė kultūros, profesinės informacijos duomenų bazė profesinei
auditorijai skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus profesionalius kriterijus
atitinkanti mokslo, kultūros ir profesinė informacija; nepriklauso elektroniniai bibliotekų,
leidyklų ir knygynų katalogai, populiarios (skirtos ne mokslo ar profesinei auditorijai)
informacijos duomenų bazės.
Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla tik
savo
šalies, bet ir kitų šalių mokslininkų darbus; savo produkciją platinanti daugelyje šalių;
publikuojanti tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros,
profesinius) leidinius (privaloma prieiga per internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie
leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą).
Tarptautiniu mastu pripažinta leidykla, garso ar vaizdo įrašų studija - įstaigos, nuolat
publikuojančios (leidžiančios) daugelio šalių menininkų darbus ir savo produkciją platinančios
daugelyje šalių; publikuojančios (leidžiančios) tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir
tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius, garso ir vaizdo įrašų rinkinius bei serijas

(privaloma prieiga per internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie ledyklos pobūdį ir
tarptautinį pripažinimą).
Tęstinis leidinys – paprastai nereguliariai leidžiamas mokslo leidinys.
Teorinis, sintetinis mokslo darbas – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar
tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose,
studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir
adresato reikalavimus.
Tyrėjas – magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą turintis
darbuotojas, atliekantis mokslinius tyrimus ir/ar eksperimentinės plėtros darbus.
Vadovėlis – nustatyta tvarka recenzuota, įvertinta ir vadovėlio kategorijai priskirta
mokymosi knyga, kurioje nuosekliai, aiškiai ir metodiškai pateikta teorinė medžiaga ir
praktiniai uždaviniai (pratimai) leidžia studijuojančiajam savarankiškai įsisavinti dėstomų
vieno ar kelių dalykų pagrindinę medžiagą.
Vienkartinis leidinys – tęstinumo neturintis mokslo leidinys.

