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DEL ZEMES []KIO MOKSLU MOKSLINIU PUBLIKACIJU VERTINIMO

Lietuvos mokslo taryba (toliau - Taryba) iSnagrinejo Lietuvos auk5tqjq mokyklq profesiniq

sqjungq susivienijimo 2010 m. kovo 30 d. kreipim4si del Zemes flkio mokslq moksliniq publikacijq

vertinimo.
Atkreipiame demes! [ tai, kad ,,Zemes Dkio" mokslq nera dabartineje klasifikaciioje, yra

biomedicinos mokslq srities kryptys: zoologlja, agronomija, veterinarine medicina, zootechnika,

mi5kotyra. Taryba yra parengusi sitlym4del mokslq klasifikacijos perZi0rejimo.

Vadovaudamasl ZOOp m. balandlio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Mokslo ir

studijq istatymu 12in.,2009, Nr. 54-2140), Taryba parenge ir 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr.

V[-ig patvirtino minimaliq kvalifikaciniq valstybiniq mokslo ir studijq institucijq mokslo

darbuotojq pareigybiq reikalavimq apraS4 (toliau - apra5as). Apra54 renge Tarybos ekspertq

komitetai, r"autytr iS mokslo bendruomenes atstovq. Apra5o projektas buvo vie5ai svarstomas

Tarybos plenariniame posedyje 2009 m. spalio 12 d. Reikalavimai pagal mokslo sridirl specifik4

nusiatyti atskirai humanitariniq ir socialiniq mokslq (toliau - HSM) sridiq ir fizinirg biomedicinos

ir technologijos mokslq (toliau - FBT) sridiq mokslininkams.
Taryba atsakinejo i gaunamus klausimus del Siuo apraSu nustatltq kvalifikaciniq reikalavimq

taikymo.
Vadovaudamasi Mokslo ir studijq istatymu Taryba nustato minimalius kvalifikacinius

reikalavimus tik tiems asmenims, kurie pretenduoja uZimti vyriausiojo mokslo darbuotojo,

vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo arba jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybes.

Kitq tyiejq pareigybiq minimaliuosius kvalifikacinius reikalavimus nusistato pati institucija'

Reikalavimlituit yi.ri tik tiems asmenims, kurie po 2009 m. spalio 12 d. pretenduos pirm4 kart4

uLimti valstybiniq mokslo ir studijq institucijq mokslo darbuotojq pareigybes. Sie reikalavimai

neturi buti taikomi atgaline tvarka, taip pat mokslo darbuotojq atestacijoms. Be to, paLymetina,kad

Sie reikalavimai netaikomi pedagoginiam personalui, o mokslo ir studijq institucijos, remdamosios

minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais turi teisq mokslo darbuotojq pareigybems nusistatyti

savo reikalavimus, ne maZesnius uZ minimaliuosius.
Minimaliq kvalifikaciniq reikalavimq apra5e daug konkrediq taikymo galimybiq yra ir

padioms institucijos. pabreZtina, kad institucijq HSM sridiq mokslininkq pareigybiq kvalifikacinius

ieikalavimus per paskutiniuosius 5 metus nustato jq senatas (taryba). Pretendento darbo indeli I
mokslo srit! vertina institucijos konkurso komisijos, kurios nusprendZia, ar jo moksliniai darbai

atitinka ,rrrrtdy.tr apra5e, ir apibendrina rezultatus (Zr. apra5o 5-6 punktus). FBT sridirl mokslo



darbuotojrl reikalaujamas minimalus moksliniq straipsnir5 paskelbtq tarptautiniuose mokslo
leidiniuose per paskutiniuosius penkerius metus, skaidius gali bDti maZesnis del per t4 pati
laikotarpi gautq tarptautiniq sertifikatq, i5leistq moksliniq monografijr6 eksperimentines pletros
darbq reik5mingumo. Pretendentq mokslo darbq ir kitos veiklos svarb4 vertina institucijos
konkurso komisijos (Zr. apra5o 9-10 punktus). Institucijq konkurso komisijos turi teisE nusprEsti,
kurios pretendentq i mokslo darbuotojq pareigybes veiklos laikltinos eksperimentines pletros
darbais.

Manome, kad netikslinga detaliai reglamentuoti ir numatyti i5imtis atskiroms mokslq
kryptims. Mokslo ir studijrl institucijos turetq prisiimti daugiau atsakomyb6s uZ savo veikl4.

Taryba nebuvo atsakinga uZ mokslines veiklos vertinimo metodik4 kuri4 renge Svietimo ir
mokslo ministerijos sudarytos darbo grupes. Svietimo ir mokslo ministerijos pra5ymu, Tarybos
sudarl'tos eksperQ grupes, vadovaudamosios Sia metodika, vertino 2008 m. mokslinE produkcij4.
Ekspertq grupes pripaZino, kad metodik4 b[tina tobulinti.

Taryba, vykdydama Mokslo ir studijq istatymu bei Nuostatais nustatytas funkcijas, sudare

Mokslines veiklos vertinimo komisij4. Si Komisija i5platino vie54 kvietim4 akademinei
bendruomenei iki liepos 1d. dalyvauti diskusijoje apie mokslines veiklos vertinimo tvark4bei teikti
siiilymus del mokslines veiklos vertinimo kriterijrS dalintis gerqa kitrl Saliq patirtimi bei siqsti
nuorodas i parengtus mokslo vertinimo dokumentus. Kviediame Lietuvos aukStqjq mokyklq
profesiniq sqjungq susivienijimq bei visus mokslininkus dalyvauti Sioje diskusijoje ir teikti
konkredius sitilymus del mokslines veiklos vertinimo tobulinimo Lietuvoje.

Tarybos sudarymo principai nustaty.ti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu priimtais
Tarybos nuostatais, ir pagrindinis Tarybos nariq atrankos kriterijus yra jq moksliniai pasiekimai.
Ne vienai mokslo sridiai ar krypdiai nenumatytos kvotos, todel daryti i5imtis biomedicinos mokshl
srities atskirq krypdiq mokslininkams brltq netikslinga ir paZeistq tuos padius lygybes principus,
kuriuos savo ra5te mini Lietuvos auk5tqjq mokyklq profesiniq s4jungq susivienijimas. Taryboje
yra du komitetai - Gamtos ir technikos mokslq bei Humanitariniq ir socialiniq mokslq. Vertindami
praejusiq kadencijq Tarybos darb4 ir reformuotos Tarybos dvejq rnetrl darbo pajrti manome, kad
tokia Tarybos struktura Siuo metu yra optimali.
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