
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus kolegijos Direktoriaus 

2020 m. liepos 2  d. įsakymu Nr. V-226 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS 

PLĖTROS IR MENO VEIKLOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašas (toliau – 

Aprašas) apibrėžia Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegijos) taikomųjų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros (toliau – TMTEP) ir meno veiklos pagrindines sąvokas, pateikia TMTEP ir 

meno veiklos organizavimo bei vykdymo procedūras; TMTEP ir meno veiklos duomenis bei jų 

rezultatus, kuriuos kasmet vertina Lietuvos mokslo taryba (LMT) bei Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija; nustato TMTEP ir meno veiklai numatytų lėšų skyrimą bei paskirstymą.  

2. Aprašo sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (suvestinė redakcija 

nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31), Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklos vertinimo reglamente (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-858) pateiktas sąvokas: 

2.1. akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų vertybių, užtikrinančių mokslo ir studijų 

proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, 

nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų 

vertinimo nešališkumą, pasitikėjimą, pagarbą ir intelektinės nuosavybės apsaugą; 

2.2. eksperimentinė plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi, sukauptu pažinimu 

grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus ar 

procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės tobulinti 

moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir 

visuomenės problemų sprendinius; 

2.3. mokslinė veikla – mokslinių žinių kūrimas, kūrybinė veikla, vykdoma taikant mokslinių 

tyrimų metodus; 

2.4. taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint 

gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams 

spręsti; 

2.5. tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar 

kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros projektams; 

2.6. užsakomoji projektinė veikla - ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(toliau – MTEP) užsakymų vykdymas; 

2.7. meno taikomoji veikla – ūkio subjektų meno užsakymų vykdymas; 
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2.8. stebėsena – kompleksinis duomenų apie objektą ir (ar) reiškinį rinkimas tam tikru periodu, 

duomenų analizė ir stebėtų objektų ir (ar) reiškinių pokyčių prognozavimas, išvadų teikimas; 

2.9. analizė - išsamus duomenų nagrinėjimas, kurio pagrindu pateikiamos išvados ir 

rekomendacijos; 

2.10. konsultacija - ūkio subjektui suteikti patarimai, informacija dėl ekspertinių žinių tyrimų 

rezultatų taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius; 

2.11. kita švietėjiška veikla - stovyklų vaikams, paauglių, senjorų užimtumo renginių, kuriuos 

organizuojant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų 

rezultatai, vykdymas; 
 

2.12. papildomų kompetencijų tai pačiai kvalifikacijai suteikimas - išorės subjektams teikiamos 

neformaliojo švietimo paslaugos, kuriomis suteikiamos profesinei veiklai ir asmens ugdymui 

reikalingos kompetencijos; 
 

2.13. perkvalifikavimas - kvalifikacijos, reikalingos kitai profesinei veiklai, suteikimas; 

2.14. seminaras - tam tikros tematikos mokslinių ir praktinių žinių sklaidai skirtas renginys su 

praktinės veiklos elementais; 

2.15. tiriamoji studija - ūkio subjekto užsakymu atliktas ne mažesnis kaip 2 autorinių lankų 

apimties darbas, kuriame nagrinėjama konkreti problema; 

2.16. mokslo darbai suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Kasmetinio universitetų ir mokslinių 

tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente 

(2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-747 „Dėl 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“; 

2.17. autorinis lankas (aut. l.) – 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 

000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio 

lanko atitikmeniu laikomi 14 p.; jei mokslo darbas yra elektroninėje laikmenoje, tai autorinis lankas 

apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius). 

3. Kolegijoje vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai yra skirstomi į tokius pogrupius: 

3.1. mokslo darbai; 

3.2. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla; 

3.3. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija); 

3.4 papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras; 

3.5. konsultacijos; 

3.6. kita švietėjiška veikla. 

 

II SKYRIUS 

TMTEP IR MENO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS BEI VYKDYMAS 
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4. Už TMTEP ir meno veiklos vykdymą fakultete atsakingas fakulteto dekanas. 

5. TMTEP ir meno veiklas vykdo Direktoriaus įsakymu patvirtintos bei pagal mokslo ir meno 

kryptis sudarytos tyrėjų grupės, kurioms vadovauja tyrėjų grupių koordinatoriai.  

6. Tyrėjų grupės sudaro perspektyvines Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros 

(TMTEP) ir meno veiklos gaires (1 priedas), kurių pagrindu tyrėjų grupės formuoja veiklos planus.  

7. Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (TMTEP) ir meno veiklos gairės yra 

lankstus ir dinamiškas dokumentas, kuris gali būti koreguojamas ir papildomas metų eigoje. 

8. Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (TMTEP) ir meno veiklos gaires 

vieneriems kalendoriniams metams įsakymu tvirtina Vilniaus kolegijos direktorius.  

 

III SKYRIUS 

TMTEP IR MENO VEIKLOS REZULTATŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS BEI 

VERTINIMAS 

 

9. TMTEP ir meno veiklos rezultatus už praėjusius kalendorinius metus ir veiklas, kurios nėra 

užfiksuotos fakulteto akademinių metų ataskaitoje, pagal nustatytą formą, iki sekančių metų vasario 

1 d. tyrėjų grupių koordinatoriai raštu pateikia Mokslo skyriaus vedėjui. 

10. Kolegijos Mokslo skyrius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. pateikia: 

10.1. Lietuvos mokslo tarybai (toliau – LMT) per jos informacinę sistemą duomenis apie 

Aprašo 3.1 papunktyje nurodytus praėjusių kalendorinių metų mokslo darbus pagal Aprašo 2 priedą; 

10.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) 

skaitmeninėje laikmenoje pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą parengtus duomenis apie praėjusių 

kalendorinių metų rezultatus, nurodytus Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose, taip pat sutarčių ir finansinių 

pavedimų, patvirtinančių gautas lėšas, suskaitmenintas kopijas bei Aprašo 3.2–3.3 papunkčiuose 

vykdytų veiklų galutinius rezultatus. 

11. Kolegija atsako už pateiktų duomenų teisingumą. 

12. Duomenys dėl sutarčių nenagrinėjami, jei gautos sumos nėra patvirtintos finansinių 

pavedimų kopijomis. 

13. Kolegijos Mokslo skyriaus pateiktus duomenis apie: 

13.1. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytus mokslo darbus nagrinėja LMT, vadovaudamasi 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklos vertinimo reglamentu. Nagrinėjimo rezultatus, išreikštus taškais, LMT iki kiekvienų 

metų rugsėjo 1 d. pateikia švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytai kolegijų MTEP ir meno 

veiklos vertinimo komisijai (toliau – Komisija). 

13.2. Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatus nagrinėja Komisija. Komisija 

patikrina, ar pateiktas darbas priskirtas tinkamam rezultatų pogrupiui. 

14. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. 
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15. Nagrinėdama Kolegijos rezultatus, Komisija turi teisę pasitelkti ekspertus, prašyti kolegijų 

patikslinti pateiktą informaciją. 
 

16. Komisijos posėdžių protokolus surašo, į posėdžius kviečia ir medžiagą Komisijos 

posėdžiams rengia Komisijos sekretorius. 
 

17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 

Komisijos narių. 
 

 

IV SKYRIUS 

LĖŠŲ SKYRIMAS IR PASKIRSTYMAS 

 

18. Lėšos MTEP ir meno veiklai (toliau – lėšos) Kolegijai paskirstomos proporcingai taškams, 

gautiems už Aprašo 3.1 papunktyje nurodytus mokslo darbus, ir proporcingai lėšų sumoms, 

praėjusiais kalendoriniais metais Kolegijos gautoms už Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus 

rezultatų pogrupius. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos ir iš Ministerijos gautos valstybės 

biudžeto lėšos į šias sumas neįskaitomos. Lėšos Aprašo 3 punkte nurodytiems rezultatų pogrupiams 

padalijamos taip: 

18.1. Aprašo 3.1 papunkčio pogrupiui – 10 procentų; 

18.2. Aprašo 3.2 papunkčio pogrupiui – 30 procentų; 

18.3. Aprašo 3.3 papunkčio pogrupiui – 15 procentų; 

18.4. Aprašo 3.4 papunkčio pogrupiui – 20 procentų; 

18.5. Aprašo 3.5 papunkčio pogrupiui – 15 procentų; 

18.6. Aprašo 3.6 papunkčio pogrupiui – 10 procentų. 

19. Kiekviename Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytame rezultatų pogrupyje Kolegijai 

skiriama ne daugiau lėšų, nei ji gavo už to pogrupio rezultatus. Tuo atveju, jei kuriame nors iš šių 

rezultatų pogrupių lieka nepaskirstytų lėšų, šios lėšos skiriamos Aprašo 3.1 papunkčio rezultatų 

pogrupiui. 

20. Komisija, įvertinusi Kolegijos Mokslo skyriaus pateiktus duomenis, apie jų rezultatus 

švietimo, mokslo ir sporto ministrui teikia išvadą dėl lėšų paskirstymo. 

21. Išnagrinėjęs Komisijos išvadą, švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą dėl 

valstybės biudžeto lėšų skyrimo Kolegijai. 

22. Gauti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai, skirti skatinti Kolegijos 

dalyvavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje, paskirstomi fakultetams 

proporcingai praeitais kalendoriniais metais uždirbtoms lėšoms ir yra taikomi tolimesniam atitinkamų 

mokslo krypčių vystymui.  

23. Tyrėjų grupių koordinatoriai iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d. Mokslo skyriui 

pateikia mokslo krypties vystymui reikalingų priemonių pagrindimą ir sąmatą, išskirdami trumpalaikį 

ir ilgalaikį turtą, pagal rekomenduojamas formas. 
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24. Už kasmetinį TMTEP ir meno veiklos duomenų pateikimą Lietuvos mokslo tarybai bei 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai yra atsakingas Mokslo skyrius. 

 

______________________________ 

 


