
 

 

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašo 2 priedas 

 

MOKSLO DARBŲ RŪŠYS BEI UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI 
 

Eil. 

Nr. 
Mokslo darbo rūšis 

Darbo 

apimties 

vienetas 

Darbo apimties 

vieneto vertė 

taškais 

1. 

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista: 

mokslo monografija; 

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo 

darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.) 

autorinis 

lankas 
15 

2. 

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista 

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo 

monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.) 

autorinis 

lankas 
10 

3. 

Kitos leidyklos išleista: 

mokslo monografija; 

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo 

monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.) 

autorinis 

lankas 
7 

4. 
Kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas 

ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.) 

autorinis 

lankas 
4 

5. 

Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį IF 

CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje 

vnt. 

Pagal 

Kasmetinio 

universitetų ir 

mokslinių 

tyrimų institutų 

mokslinių 

tyrimų ir 

eksperimentinės 

plėtros ir meno 

veiklos 

vertinimo 

reglamento 26 

punkte 

nurodytą. 

formulę 

6. 

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu 

pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografijos 

dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.) 

vnt. 5 

7. Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje vnt. 2 

8. 
EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal 

registracijos pažymėjimą) 
vnt. 10 

9. 
EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra 

Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys 
vnt. 15 

_________________ 



Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašo 3 priedas 

 

ATASKAITOS APIE MTEP IR MENO VEIKLOS REZULTATUS PAVYZDINĖ 

FORMA 

 

_______________________________ ataskaita apie 20__ m. MTEP ir meno veiklos 

rezultatus 

(kolegijos pavadinimas) 

 

Kolegijos moksliniai 

tyrimai, eksperimentinė 

plėtra ir meno veikla 

Rezultato (-ų) 

pavadinimas (-ai) 

Užsakovas (-ai), 

sutarties (-ių) Nr., 

data (-os) 

Sutarties 

(-ių) suma 

(-os) Eur 

Finansinio 

(-ių) 

pavedimo 

(-ų)  

suma (-os)  

Eur 

Finansinio 

(-ių) 

pavedimo 

(-ų) data 

(-os), Nr. 

Užsakomoji projektinė 

veikla ir meno taikomoji 

veikla 

     

  Iš viso (suma Eur):    

Kita užsakomoji 

projektinė veikla 

(stebėsena, analizė, 

tiriamoji studija ir kt.) 

     

  Iš viso (suma Eur):    

Papildomų kompetencijų 

suteikimas, kvalifikacijos 

tobulinimas, seminarai 

     

  Iš viso (suma Eur):    

Konsultacijos      

  Iš viso (suma Eur):    

Kita švietėjiška 

veikla 
  

   

  Iš viso (suma Eur):    

  Iš viso (bendra suma Eur):    

Jei sutartis sudaroma ilgesniam laikotarpiui nei ataskaitiniai metai, turi būti nurodoma ir 

bendra sutarties suma, ir suma, gauta ataskaitiniais metais. 

 

Kolegijos direktorius parašas vardas, pavardė 

 

Vyr. buhalteris (finansininkas) 

Tel.  

parašas vardas, pavardė 

Data 

______________________ 


