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„MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS 

KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ 



Bendrosios nuostatos

Pagal Aprašą remiama veikla:

 11.1. studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno 

tiriamosiose) vasaros praktikose.

 Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę

kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant

mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

 Apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal

nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus vientisųjų ir II

pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą.

 Praktikos ar tyrimų vadovas, suprantamas kaip mokslininkas ar doktorantas.



Numatytas finansavimas

 Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 257 440 eurų.

 Didžiausia projektui galima skirti lėšų suma yra 1 770,14 eurų.

 Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų

tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo

projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.



Numatytas finansavimas

Vykdant projektų veiklas tinkamos kompensuoti šios patirtos
projekto vykdytojo išlaidos:

 studentų stipendijos;

 studentų praktikos išlaidos:
 Mokslinė literatūra;
 Medžiagos ir reagentai, mokymo priemonės;
 Bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo paslaugos;
 Tiekėjų paslaugos – matavimai, tyrimai, apklausų atlikimas;
 Įrangos nuoma;
 Pašto, spaudos darbai ir paslaugos;
 Transportas (nuvykimas/grįžimas iš tyrimo lauko);
 Mokslinės praktikos vadovo darbo užmokestis.



11.1. studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant 

mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose

Projekto veiklų trukmė turi būti 2 mėnesiai: 

Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas turi būti:

ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų per mėnesį.



Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjas (projekto vykdytojas, šiuo atveju Akademija) turi turėti:

 tyrimams būtiną infrastruktūrą bei įrangą, aprūpinti studentą darbo

priemonėmis;

 žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

 tas pats praktikos vadovas ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik

vienoje paraiškoje pagal kvietimą;

 studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos metu

atliekamą mokslinį (meno) tiriamąjį darbą.

 studentų praktikoje gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio semestro visų

studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.



Projektui taikomi reikalavimai

 Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos

kriterijais. Privaloma surinkti minimali balų suma – 30 balų iš 100.

 projekto veiklos turi būti baigtos pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą

poveiklę – ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, 2021 m.

rugpjūčio 31 d.

 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia

(2021 m. liepos 1 d.).

 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.



Projekto naudos ir kokybės vertinimo 

charakteristika

1. Mokslinio (meno) tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema (min. 30, maks. 60 balų)

 Iš humanitarinių, socialinių mokslo sričių bei scenos ir ekrano meno ir vaizduojamųjų meno sričių 

projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelės:

 tyrimo temos ir mokslinės (meno) problemos atskleistumo lygis, tyrimo metodų pagrįstumas, 

numatyto tikslo ir uždavinių aiškumas, studento tiriamojo darbo etapų nuoseklumas (nuo 0 iki 30 

balų);

 suplanuotų veiklų įgyvendinamumas ir numatytų rezultatų pasiekiamumas per numatytą tiriamojo 

darbo laiką (nuo 0 iki 15 balų);

 mokslinio (meno) tyrimo tematikos aktualumas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste (nuo 0 iki 

15 balų).



Projekto naudos ir kokybės vertinimo 

charakteristika

2.  Studento mokslinės (meno tyrimų) veikos aktyvumas (min. 0, maks. 40 balų)

 Iš humanitarinių, socialinių mokslo sričių bei scenos ir ekrano meno ir vaizduojamųjų meno sričių 

projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelės:

 Mokslinėse ir (ar) studentų mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai; kūrybos ir (ar) meninio 

tyrimo pristatymai vietiniame ar nacionaliniame, ar tarptautiniame kontekste (nuo 0 iki 20 balų);

 Recenzuojamuose mokslo leidiniuose  ir (ar) nerecenzuojamuose, profesiniuose, kultūros ir 

informaciniuose leidiniuose publikuoti straipsniai (nuo 0 iki 20 balų).



Sėkmės teikiant paraiškas!

Vilniaus dailės akademijos projektų skyrius

Rengė projektų sk. koordinatorė Ieva Rudė

ieva.rude@vda.lt


