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Siekdama skatinti mokslo tyrimus Komunikacijos fakultete (toliau – KF) bei patyrusių ir 

jaunųjų mokslininkų/-ių bendrus mokslo tyrimus: 

1. P a v e d u  Mokslo prodekanui doc. dr. Arūnui Gudinavičiui (toliau – Mokslo 

prodekanui) organizuoti kvietimą KF mokslininkams ir mokslininkėms (toliau – 

mokslininkams) teikti paraiškas mokslo tyrimų finansavimui. 

2. N u s t a t a u  2023 metams 15000 eurų dydžio lėšas mokslo tyrimams finansuoti. 

3. N u s t a t a u , kad, remiantis šia tvarka, gali būti finansuojami KF mokslininkų ir KF 

mokslininkų kartu su bakalauro ir/ar magistrantūros studijų programų studentais ir 

studentėmis (toliau – studentais) parengti mokslo projektai: 

3.1. remiantis šia tvarka gali būti finansuojamos šios veiklos: duomenų rinkimas, 

užsakomo empirinio tyrimo atlikimas, programinės įrangos, reikalingos tyrimams atlikti, 

įsigijimas ir pan. 

3.2. finansavimui gauti teikiama laisvos formos paraiška, kurioje nurodomas trumpas 

planuojamos veiklos aprašymas, pagrindžiama, kuo planuojama atlikti veikla yra 

novatoriška bei aktuali komunikacijos ir informacijos mokslų tyrimų erdvėje, 

pristatomas planuojamos veiklos tikslas, nurodomi planuojami veiklos rezultatai, 

nurodoma veikloms įgyvendinti prašoma reikalingų lėšų suma. 

3.3. projektų, į kurių veiklų vykdymą planuojama įtraukti studentus, paraiškoje turi būti 

nurodomas projekto veiklų paskirstymas tarp mokslininkų ir studentų. 

3.4. finansuojamos tik tos paraiškos, kurių galutiniai rezultatai yra mokslinė publikacija: 

mokslo straipsnis, mokslo studija, monografija ir pan. 

3.5. prioritetas teikiamas paraiškoms, kuriose kartu su mokslininkais dalyvauja 

studentai. 

3.6. paraiškoje numatytos įgyvendinti veiklos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 

31 d., išimtis gali būti daroma galutinio projekto rezultato (mokslinės publikacijos) 

publikavimui (planuojamą publikacijos įteikimo publikavimui datą nurodant 

pateikiamoje ataskaitoje). 

3.7. paraiškos renkamos iki 2023 m. balandžio 1 d., el. paštu: kristina.gedvilaite@kf.vu.lt 

laiško paskirtyje nurodant: Mokslo projektų finansavimas. Surinktos paraiškos 

registruojamos DVS „Avilyje“ bus svarstomos 2023 m. balandžio mėnesio Dekanato 

posėdyje. Likus nepanaudotų mokslo tyrimų finansavimui skirtų lėšų, gali būti 

skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas 2023 m. spalio 1 d., pateiktas paraiškas 

svarstant 2023 m. spalio mėnesio Dekanato posėdyje. 

4. P a v e d u  Dekanatui išnagrinėti surinktas projektų paraiškas ir sudaryti paraiškų sąrašą, 

išreitinguojant paraiškas pagal numatomų atlikti mokslinių tyrimų aktualumą, 

pagrįstumą bei mokslo projekto galutinį rezultatą. Siekiant įtraukti kuo daugiau KF 

mokslininkų į mokslo tyrimus, mokslininkas gali pretenduoti tik į vienos paraiškos, 

kurios teikime jis dalyvauja, finansavimą. 

Nuorašas

mailto:kristina.gedvilaite@kf.vu.lt


5. N u s t a t a u , kad maksimali vienai paraiškai, į kurią neįtrauktas studentų dalyvavimas, 

skiriama lėšų suma negali būti didesnė nei 3000 eurų. Paraiškai, į kurią įtraukti studentai, 

maksimali galima lėšų suma yra 4000 eurų. 

6. P a v e d u  Mokslo prodekanui informuoti paraiškų teikėjus apie gautą finansavimą per 

3 darbo dienas, pasibaigus paraiškų svarstymui Dekanate. 

7. P a v e d u  mokslininkams, gavusiems finansavimą, iki 2024 m. sausio 8 d., per DVS 

„Avilį“ Mokslo prodekanui pateikti laisvos formos projekto ataskaitą, įvardijant 

įvykdytas veiklas ir projekte pasiektus rezultatus. Projekto ataskaita DVS „Avilyje“ turi 

būti susiejama su įsakymu dėl projekto finansavimo ir pateikta paraiška. 

8. P a v e d u  Mokslo prodekanui įvertinti pateiktas projekto ataskaitas ir iki 2024 m. sausio 

15 d. informuoti ataskaitos teikėją apie ataskaitos priėmimą arba nepriėmimą, iki 2024 

m. sausio 31 d. informuoti Dekanę apie 2023 m. įgyvendintų mokslinių projektų 

rezultatus. 
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