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VILNIAUS UNIVERSITETO  

KOMUNIKACIJOS FAKULTETO  

METINIO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO MOKSLINEI VEIKLAI TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto (toliau - Universiteto) Komunikacijos fakulteto (toliau - Fakulteto) 

metinio biudžeto lėšų paskirstymo mokslinei veiklai tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) 

užtikrina efektyvų Fakulteto lėšų, skirtų mokslinei veiklai, panaudojimą.  

2. Aprašas nustato Fakulteto metinio biudžeto lėšų, reikalingų vykdyti mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros veiklą (toliau - mokslinė veikla), kuri apskaitoma ir vertinama 

pagal šiuos du reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 “Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių 

tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 

reglamento patvirtinimo” (toliau - Kasmetinio vertinimo reglamentas) ir 2017 m. rugsėjo 

26 d. įsakymu Nr. V-706 “Dėl palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo” (toliau - Palyginamojo 

vertinimo reglamentas), paskirstymą. Tokia veikla apima: 

2.1. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymą; 

2.2. mokslinių publikacijų rengimą; 

2.3. mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo 

renginiuose; 

2.4. tarptautinių ir nacionalinių mokslo renginių organizavimą; 

2.5. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų rengimą ir įgyvendinimą; 

2.6. kitus Kasmetinio ir Palyginamojo vertinimo reglamentuose numatytus darbus. 

3. Fakulteto darbuotojų indėlis kuriant mokslinės veiklos rezultatus apskaitomas 

darbuotojo krūvio apskaitos lentelėje Vilniaus universiteto rektoriaus 2017 m. gegužės 

8 d. įsakymu Nr. R-175 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų darbo laiko apskaitos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiame Apraše nereglamentuojamas. 

4. Fakulteto darbuotojų skatinimas už aukšto lygio mokslo pasiekimus vykdomas 

vadovaujantis Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. R-

623 „Dėl Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio 

mokslo pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiame Apraše nereglamentuojamas. 

 



II SKYRIUS 

LĖŠŲ MOKSLINEI VEIKLAI SKIRSTYMO PRINCIPAI 

 

5. Fakultetas iš savo metinio biudžeto finansuoja Kasmetinio vertinimo reglamento 2 

priede nurodytų mokslo darbų bei Palyginamojo vertinimo reglamento VI skyriaus 23 

ir 24 punktuose nurodytų mokslinės veiklos rezultatų sukūrimą.  

6. Fakulteto lėšos mokslinei veiklai skiriamos tik įgyvendinus šias sąlygas: 

6.1. mokslinė veikla, įskaitant planuojamus skelbti mokslinius darbus, vykdoma 

komunikacijos ir informacijos mokslų kryptyje. Daugiau kaip 50 proc. kitai 

mokslo krypčiai priskiriama mokslinė veikla nefinansuojama;  

6.2. mokslinės veiklos rezultatus Fakulteto darbuotojai skelbia nurodydami tik vieną 

- Fakulteto institucinę prieskyrą. 

7. Fakulteto lėšos skiriamos šiai mokslinei veiklai vykdyti: 

7.1. rengti straipsnius moksliniuose žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse 

Elsevier Scopus ir Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse: versti 

ir redaguoti tekstą užsienio kalba, sumokėti straipsnio skelbimo mokestį;  

7.2. rengti ne mažesnę kaip 8 autorinių lankų (toliau - a. l.) monografiją ar jos dalį 

(ne mažesnę kaip 4 a. l.), leidžiamą tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos: 

versti ir redaguoti tekstą užsienio kalba, sumokėti monografijos leidimo mokestį 

ir kitus mokesčius, reikalingus leidiniui paskelbti; 

7.3. parengti ne mažesnę kaip 8 a. l. monografiją ar ne mažesnę kaip 4 a. l. jos dalį 

lietuvių kalba: padengti išlaidas už monografijos parengimą spaudai ir spaudos 

darbus; 

7.4. Fakulteto mokslininkų išvykoms skaityti pranešimus užsienyje ir Lietuvoje 

organizuojamose tarptautinėse konferencijose; 

7.5. dalinai finansuoti Frascati vadove pateiktą mokslinės veiklos apibrėžimą 

atitinkančius mokslinius projektus (žr. Frascati vadovas, 2015: 2.3. punktas, p. 

37-41), kuriuose reikalingas Fakulteto finansinis partnerio ar koordinatoriaus 

indėlis; 

7.6. dalinai finansuoti Fakulteto organizuojamas tarptautines konferencijas, kuriose 

ne mažiau kaip 50 proc. pranešėjų ir dalyvių yra iš užsienio valstybių. 

8. Siekiant mokslinės veiklos rezultatų įvairovės, kiekvienai iš šio Aprašo 6 punkte 

nurodytų veiklos rūšių (pvz.: straipsnių, monografijų ir pan. rengimas; mokslininkų 

išvykų finansavimas; mokslo renginių finansavimas) skiriamas Fakulteto finansavimas 

neturėtų viršyti 50 proc. viso mokslinei veiklai skirto metinio Fakulteto biudžeto. 

9. Fakulteto metiniame mokslo veiklai skirtame biudžete planuojamas 10 proc. rezervo 

fondas, skirtas nenumatytai mokslinei veiklai finansuoti. 

 

III SKYRIUS 

LĖŠŲ MOKSLINEI VEIKLAI FINANSUOTI PASKIRSTYMO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Fakulteto lėšos mokslinei veiklai skirstomos pagal administracinio padalinio teisių 

neturinčių organizacinių darinių (toliau – dariniai) pateiktus metinius mokslinės veiklos 

planus (toliau – metiniai veiklos planai). 

11. Metinius veiklos planus dariniai rengia vadovaudamiesi Fakulteto tarybos patvirtintais 

šių darinių trejų metų mokslinės veiklos planais.  

12. Lėšų mokslinei veiklai paskirstymo proceso eigą koordinuoja Fakulteto mokslo reikalų 

prodekanas ir administruoja Fakulteto Mokslo skyrius. 



13. Fakulteto lėšų paskirstymą mokslinei veiklai eigą sudaro šie etapai: 

13.1. metinio Fakulteto biudžeto tvirtinimas Fakulteto taryboje; 

13.2. Fakulteto administracijos metinis pokalbis su padalinio teisių neturinčio 

organizacinio darinio vadovu; 

13.3. Fakulteto darinių metinių planų rengimas. Kiekvienų kalendorinių metų lapkritį 

Fakulteto mokslinę veiklą vykdantys dariniai teikia Fakulteto Mokslo skyriui 

ateinančių metų mokslinės veiklos planą, kuriame detalizuojama: mokslinės 

veiklos rūšys, jų paskirtis ir aktualumas, lėšų poreikis (žr. Aprašo 1 priedą); 

13.4. metinių veiklos planų vertinimas Fakulteto Mokslo komisijoje (toliau – Mokslo 

komisija): 

13.4.1. Mokslo komisija vertina metinius veiklos planus remdamasi šio Aprašo 

2 priede nustatytais mokslo kokybės, socialinio ir ekonominio poveikio 

kriterijais ir teikia Fakulteto administracijai rekomendacijas dėl veiklos 

finansavimo; 

13.4.2. mokslo kokybės, socialinio ir ekonominio poveikio kriterijų neatitinkanti 

mokslinė veikla rekomenduojama nefinansuoti; 

13.4.3. vertindama Fakulteto darinių metinius veiklos planus Mokslo komisija 

sudaro rekomenduojamos finansuoti mokslinės veiklos reitingą. 

13.5. Atsižvelgdama į Fakulteto metiniame biudžete mokslo veiklai skirtą lėšų dydį ir 

susitarimus, priimtus Fakulteto administracijos metinio pokalbio metu su 

mokslinę veiklą vykdančio darinio vadovu, Fakulteto administracija svarsto 

Mokslo komisijos įvertintus metinius veiklos planus ir priima sprendimą dėl jų 

finansavimo; 

13.6. Fakulteto lėšų paskirstymas darinių mokslinei veiklai tvirtinimas Fakulteto 

dekano (toliau – Dekanas) įsakymu; 

13.7. Įvykus pokyčiams planuotos mokslinės veiklos įgyvendinime, Fakulteto 

mokslinę veiklą vykdantys dariniai turi teisę bendru sutarimu perskirstyti skirtas 

lėšas kitai Fakulteto tarybos patvirtinto darinio trejų metų mokslinės veiklos 

plano turinį atitinkančiai mokslinei veiklai: 

13.7.1. suderinus tokius pakeitimus su Fakulteto administracija; 

13.7.2. tik tokiais atvejais, kai perskirstoma ne daugiau, kaip 15 proc. skirtų 

lėšų; 

13.7.3. jei perskirstoma lėšų suma viršija 15 proc. metams skirtų lėšų, 

perskirstymas teikiamas svarstyti Mokslo komisijai ir tvirtinamas 

Dekano įsakymu. 

13.8. Fakulteto darinių metinių planų tikslinimas vykdomas einamųjų metų birželio 

mėnesį: 

13.8.1. darinių vadovai pateikia Mokslo skyriui pakoreguotą plano formą (pagal 

Aprašo 1 priedą) su paaiškinimais, kas motyvavo naują lėšų poreikį 

arba numatytų lėšų nepanaudojimą, panaudojimo būdų pasikeitimą; 

13.8.2. darinių mokslinės veiklos patikslinimus vertina Mokslo komisija, 

sudarydama finansuoti rekomenduojamos veiklos reitingą, 

pažymėdama nerekomenduojamą finansuoti veiklą;  

13.8.3. atsižvelgdama į Fakulteto metiniame biudžete mokslo veiklai skirtą lėšų 

dydį, Fakulteto administracijos metinio pokalbio su darinio vadovu 

susitarimus, Fakulteto administracija svarsto Mokslo komisijos 

rekomenduotą finansuoti veiklą (remdamasi Aprašo 2 priedu) ir priima 

sprendimą dėl mokslinės veiklos finansavimo. 



13.8.4. Patikslinta Fakulteto finansuojama darinių mokslinė veikla tvirtinama 

Dekano įsakymu. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Tvarka keičiama Fakulteto Tarybos sprendimu, išdėstant ją nauja redakcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

metinio biudžeto lėšų paskirstymo mokslinei veiklai tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

Mokslinės veiklos plano forma 

 

 

Mokslinės veiklos rūšys Informacija  

Tarptautiniu mastu 
pripažintos leidyklos 
planuojama leisti 
monografija (ar jos dalis) 

Monografijos problematika (apibūdinti monografijos 
turinį)_________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Ar gautas leidyklos kvietimas parengti monografiją/jos dalį? (Jei taip, 
pridėkite el. laiško ar kvietimo dokumento kopiją, jei ne, nurodykite 
leidyklą, į kurią numatoma kreiptis bei kreipimosi pagrindą, pvz., 
kvietimą teikti tam tikros tematikos monografijų 
paraiškas)_____________________________________________ 
 
Ar numatomi bendraautoriai? (Jei taip, nurodyti bendraautorių 
skaičių ir jų atstovaujamas 
institucijas)_____________________________________________ 
 
Numatoma monografijos/dalies apimtis (autoriniais 
lankais)________________________________________________ 
 
Numatomi monografijos/dalies paskelbimo metai_______________ 
 
Lėšos monografijos rengimui (nurodyti sumą ir išlaidų paskirtį, pvz.: 
vertimas, redagavimas ir pan.)______________________________ 

Kita monografija (ar jos 
dalis) 

Monografijos/dalies problematika (apibūdinti monografijos 
turinį)_________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Ar gautas leidyklos kvietimas parengti monografiją/jos dalį? (jei taip, 
pridėkite el. laiško ar kvietimo dokumento kopiją, jei ne, nurodykite 
leidyklą, į kurią numatomą kreiptis bei kreipimosi pagrindą, pvz., 
kvietimą teikti tam tikros tematikos monografijų 
paraiškas)______________________________________________ 
 
Ar planuojami bendraautoriai? (jei taip, nurodyti bendraautorių 
atstovaujamas institucijas)_________________________________ 
 
Numatoma monografijos/dalies apimtis (autoriniais 
lankais)________________________________________________ 
 
Numatomi monografijos/dalies paskelbimo metai_______________ 
 
Lėšos monografijos rengimui (nurodyti sumą ir išlaidų paskirtį, pvz.: 
vertimas, redagavimas ir pan.)______________________________ 

Scopus ir/ar Clarivate 
Analytics duomenų 
bazėse referuojamuose 
žurnaluose publikuojamas 

Nurodyti žurnalą (-us), kuriame (-iuose) planuojama skelbti straipsnį 
(-ius)_______________________________________________ 
 
 



straipsnis Apibūdinti straipsnio problematiką 
______________________________________________________ 
 
Ar numatomi bendraautoriai? Jei taip, nurodyti bendraautorių skaičių 
ir jų atstovaujamas institucijas______________________________ 
______________________________________________________ 
 
Lėšos straipsnio rengimui (nurodyti sumą ir išlaidų paskirtį, pvz.:  
vertimas, straipsnio skelbimo mokestis ir kt.)__________________ 
_____________________________________________________ 

Išvyka skaityti pranešimą 
tarptautinėje 
konferencijoje 

Nurodykite konferencijos 
pavadinimą_____________________________________________ 
 
Nurodykite konferencijos interneto svetainės 
adresą________________________________________________ 
 
Glaustai apibūdinkite pranešimo turinį 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Ar numatoma skelbti visą pranešimą konferencijos pranešimų 
rinkinyje? (Jei taip, nurodykite rinkinio pavadinimą)______________ 
______________________________________________________ 
 
Nurodykite lėšų sumą, reikalingą išvykai______________________ 
 
Ar numatomi kiti išvykos finansavimo šaltiniai? (Jei taip, nurodykite, 
kokie)_________________________________________________ 

Mokslinis projektas Nurodykite projektą finansuojančią 
programą______________________________________________ 
 
Apibūdinkite pagrindinį projekto tikslą ir planuojamas veiklos rūšis 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Apibūdinkite jums numatomus uždavinius 
projekte_______________________________________________ 
 
Nurodykite projekto partnerių atstovaujamas 
institucijas______________________________________________ 
 
Nurodykite reikalingo Komunikacijos fakulteto ko-finansavimo 
sumą__________________________________________________ 
 
Nurodykite, kokią veiklą/išlaidas projekte finansuoja kiti 
partneriai/koordinatoriai___________________________________
________________ 

Fakulteto mokslinė 
konferencija 

Nurodykite planuojamos konferencijos 
pavadinimą_____________________________________________
______________________________________________________ 
 
Glaustai aprašykite renginio tikslą ir mokslinę 
problematiką____________________________________________
______________________________________________________ 
 
Pateikite preliminarų organizacinio ir programos komitetų pirmininkų 



ir narių sąrašą arba pažymėkite, kokią dalį procentais komitetuose 
sudarys užsienio mokslininkai ______________________________ 
 
Kiek numatoma pranešėjų iš užsienio ir iš Lietuvos? (Nurodyti 
skaičių)________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Ar numatomi papildomi finansavimo šaltiniai? (Jei taip, 
kokie)_________________________________________________ 
 
Renginio organizavimui reikalingos lėšos ir jų paskirtis 
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

metinio biudžeto lėšų paskirstymo mokslinei veiklai tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

Mokslinės veiklos planų vertinimo kriterijai 

 

 

Atsižvelgiant į pateiktus kriterijus, sudaromas kiekvienos mokslinės veiklos rūšies darbų 

prioritetinis sąrašas 

 

Mokslinės veiklos rūšys Vertinimo kriterijai 

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos išleista monografija (ar jos dalis) 

1. Leidykla įeina į Lietuvos mokslo tarybos 
parengtą tarptautiniu mastu pripažintų 
leidyklų sąrašą. 

Taip (1) 
Ne (0) 

2. Monografijos turinio sąsajos su 
pagrindinėmis Fakulteto tyrimo temomis. 

Nurodyti susijusią temą/temas ir įvertinti 
atitikimą komunikacijos ir informacijos 
krypčiai (0-100 proc.): 

3. Gautas leidyklos kvietimas publikuoti 
monografiją/jos dalį tam tikra tema. 

Taip (1) 
Ne (0) 

4. Potencialūs bendraautoriai (jei rengiama 
monografijos dalis) 

Užsienio bendraautoriai (1) 
Lietuvos bendraautoriai (0,5) 

 

5. Numatoma monografijos/dalies apimtis 
autoriniais lankais. 

Autoriniai lankai:  

6. Numatoma monografijos/dalies vertė 
taškais 

Taškai:  

Kita monografija (ar jos dalis) 

1. Monografijos turinio sąsajos su 
pagrindinėmis Fakulteto tyrimo temomis. 

Nurodyti susijusią temą/temas ir įvertinti 
atitikimą komunikacijos ir informacijos 
krypčiai (0-100 proc.): 
 

2. Monografijoje nagrinėjamos temos 
reikšmingumas. 

Nacionalinis (0,25) 
Regioninis (0,5) 
Tarptautinis (1) 

2. Gautas leidyklos kvietimas publikuoti 
monografiją/jos dalį tam tikra tema. 

Taip (1) 
Ne (0) 

3. Potencialūs bendraautoriai (jei rengiama 
monografijos dalis): užsienio partneriai, 
Lietuvos partneriai. 

Užsienio bendraautoriai (1) 
Lietuvos bendraautoriai (0,5) 
 



4. Numatoma monografijos/dalies apimtis 
autoriniais lankais.  

Autoriniai lankai:  

5. Numatoma monografijos/dalies vertė 
taškais 

Taškai: 

Scopus ir/ar Clarivate Analytics duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose publikuojamas 
straipsnis 

1. Žurnalo cituojamumo rodiklis už 
pastaruosius metus. 

2. Straipsnio turinio sąsajos su pagrindinėmis 
Fakulteto tyrimo temomis. 

Cituojamumo rodiklis: 
 
Nurodyti susijusią temą/temas ir įvertinti 
atitikimą komunikacijos ir informacijos 
krypčiai (0-100 proc.): 
 

3. Numatomi bendraautoriai: užsienio 
partneriai, Lietuvos partneriai. 

Užsienio bendraautoriai (1) 
Lietuvos bendraautoriai (0,5) 
Nėra bendraautorių (1) 

4. Numatoma straipsnio vertė taškais Taškai: 

Išvyka skaityti pranešimą tarptautinėje konferencijoje 

1. Konferencijos tarptautiškumas Konferencijos organizacinio ir programos 
komitetai: 
           tarptautiški (1)  
           nacionaliniai su nedidele     
           tarptautinių narių dalimi       
           (0,5)  
           nacionaliniai (0) 
Konferencijos tematikos reikšmė: 

tarptautinė (1) 
regioninė (0,5) 
nacionalinė (0) 

2. Konferencijos tęstinumas Tęstinė konferencija (1) 
Vienkartinis mokslo renginys (0,5) 

3. Pranešimo publikavimas konferencijos 
pranešimų rinkinyje/žurnale 

Scopus ir/ar Clarivate Analytics 
referuojamame žurnale (1) 
Scopus ir/ar Clarivate Analytics 
referuojamame pranešimų rinkinyje (0,5) 
Recenzuojamame pranešimų rinkinyje (0,25) 
Publikavimas nenumatytas (0) 

4. Skaitomo pranešimo turinio sąsajos su 
pagrindinėmis Fakulteto tyrimo temomis. 

       Nurodyti susijusią temą/temas ir įvertinti 
atitikimą komunikacijos ir informacijos 

krypčiai (0-100 proc.): 
 

5. Kiti išvykos finansavimo šaltiniai Numatomi (1) 
Nenumatomi (0) 

Mokslinis projektas 

1. Projekto mastas ir reikšmė (temos reikšmė, 
partneriai projekte, projektui dalinį 

Tarptautinis (1) 
Regioninis (0,5) 



finansavimą teikianti programa) Nacionalinis (0,25) 

2. Projekto finansavimo šaltinis Tarptautinė mokslinius projektus 
finansuojanti programa (1) 
Tarptautinė taikomuosius (pvz.: švietimo, 
kultūros, informacinės visuomenės ir pan.) 
projektus finansuojanti programa (0,5) 
Nacionalinė mokslinius projektus 
finansuojanti programa (0,25) 
Nacionalinė taikomuosius projektus 
finansuojanti programa (0) 

1. Projekto atitikimas Frascati vadove 
nurodytus 5 mokslinio projekto požymius 
(Frascati vadovas, 2015: p. 37-41): 

Atitinka (1), iš dalies atitinka (0,5), neatitinka (0) 

Naujumas. 
Originalumas. 
Rezultatų neapibrėžtumas. 
Sistemingumas. 
Galimybė atkartoti tiriamąją veiklą kituose 
kontekstuose. 

Fakulteto mokslinė konferencija 

1. Konferencijos turinio sąsajos su 
pagrindinėmis Fakulteto tyrimo temomis. 

Nurodyti susijusią temą/temas: 

2. Konferencijos tarptautiškumas Konferencijos organizacinio ir programos 
komitetai: 
           tarptautiški (1)  
           nacionaliniai su nedidele     
           tarptautinių narių dalimi       
           (0,5)  
           nacionaliniai (0) 
Konferencijos tematikos reikšmė: 

tarptautinė (1) 
regioninė (0,5) 
nacionalinė (0) 

3. Numatoma užsienio pranešėjų dalis 
konferencijos programoje. 

50 proc. ir daugiau (1) 
Mažiau nei 50 proc. (0) 

4. Konferencijos rėmėjai ir kiti finansavimo 
šaltiniai. 

Numatomi: 
50 proc. finansavimo (1) 
Iki 25 proc. finansavimo (0,5) 
Nenumatomi (0) 

 


