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PARAIŠKŲ VERTINIMAS
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BENDROJI KVIETIMO INFORMACIJA 

SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI



BENDROJI  
KVIETIMO  

INFORMACIJA 



• Studentų tyrimai 
vasaros metu

FINANSUOJAMA 
VEIKLA 

• Skatinti studentus
aktyviai įsitraukti į 
mokslinę veiklą ir kelti
mokslinę kompetenciją

FINANSAVIMO 
TIKSLAS 



Reikalavimai pareiškėjams

 Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija.

 Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, 
kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. 

 Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba 
pripažinto menininko statusą.

 Tyrimo vadovui (-ei) nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir 
sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse 
projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas 
paraiškas.

 Asmuo kaip tyrimo vadovas (-ė) ar studentas (-ė) gali būti nurodyti tik 
vienoje kvietimo paraiškoje.



Išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai.

Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų 
įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.

Studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS) skaičiaus ir gautų įvertinimų sandaugų
sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal tokią formulę:

ki – dalyko kreditų skaičius;
pi – dalyko įvertinimas balais;
n – egzaminuotų dalykų skaičius;

i – sumavimo indeksas, kintantis nuo 1 iki n.

Reikalavimai studentui (-ei)

I pakopos

II pakopos

Vientisųjų
studijų



Finansavimas

250 000 Eur

iki 1570,29 Eur iki 1570,29 Eur

HSCV

87 500 Eur

GTMŽ

162 500 Eur



Projekto biudžetas

Projekto 
vykdymui 

1427,54 Eur

Netiesioginės 
išlaidos 

iki 10 %

Ne didesnis 
nei 

1570,29 Eur

 Įkainis nustatytas vadovaujantis Studentų 
mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų 
išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo 
ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-156 
(2020 m. spalio 14 d. redakcija;



PARAIŠKŲ 
PILDYMO IR 

TEIKIMO TVARKA



Paraiškos pildymas

Paraiškos teikiamos nuo 2022-03-28 iki 2022-04-27 (imtinai) 
per https://junkis.lmt.lt 

Projekto trukmė nuo 2022-07-01 iki 2022-08-31

Kartu su paraiška turi būti pateikti:

1. LMT nustatytos 
formos 

vykdančiosios 
institucijos raštas 

dėl projekto 
vykdymo 

užtikrinimo.

2. Dokumentas, 
patvirtinantis studento 

tyrimo vadovo (-ės) 
įgytą mokslo (meno) 

daktaro laipsnį ar 
pripažinto menininko 

statusą.

3. LMT nustatytos 
formos pažyma apie 

studento (-ės) studijų 
rezultatus, kurioje 
nurodyti paskutinį 
semestrą studijuoti 

dalykai bei jų rezultatų 
svertinis vidurkis.

https://junkis.lmt.lt/


Paraiškos turinys



Mokslo sritis, kryptis, pavadinimas, reikšminiai žodžiai

Privaloma pasirinkti
pagrindinę mokslo 

sritį ir kryptį

Susijusios 
mokslo sritys ir 

kryptys -
neprivalomos 



Vykdančioji institucija

Pasirinkus vykdančiąją 
instituciją iš sąrašo ir 
paspaudus ĮRAŠYTI, 

kodas įrašomas 
automatiškai.

Sąskaita
nurodoma 

institucijos, kur 
bus pervedamos 

lėšos 

Kontaktai 
nurodomi 

administruojančių 
asmenų iš 

padalinio/fakulteto 
ir pan.



Projekto trukmė, biudžetas, anotacija lietuvių kalba

Biudžeto suma 
suskaičiuojama 
automatiškai, 

užpildžius paraiškos 
ketvirtą skyrių



Projekto vykdytojai 

Nurodomi 
kontaktai, kuriais 

būtų galima 
susiekti



Projekto pagrindimas ir veiklų apibūdinimas



Su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai



Projektų išlaidų sąmata

Didžiausia galima 
netiesioginių 
išlaidų suma
iki 142,75 Eur



Priedai

1. LMT nustatytos formos vykdančiosios institucijos raštas (.adoc) dėl 
projekto vykdymo užtikrinimo;

2. Dokumentas, patvirtinantis studento tyrimo vadovo (-ės) įgytą mokslo 
(meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;

3. LMT nustatytos formos pažyma apie studento (-ės) studijų rezultatus, 
kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų 
svertinis vidurkis.



Tyrimo vadovo patvirtinimas ir paraiškos išsiuntimas

Tyrimo vadovas 
patvirtina, kad 

paraiškoje pateikta 
informacija yra 

teisinga



PARAIŠKŲ 
VERTINIMAS



Paraiškų vertinimo tvarka 

ADMINISTRACINĖ PATIKRA EKSPERTINIS VERTINIMAS

 Ekspertiniam 
vertinimui 
teikiamos tik 
administracinės 
patikros 
reikalavimus 
atitikusios 
paraiškos.

 Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas 
vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų 
ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus 
nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: 
paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo 
rengimas bei galimybė projekto vadovui 
(studento tyrimo vadovui) nurodyti faktines 
paraiškos įvertinimo klaidas.

 Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, 
sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo 
tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis 
taisyklėmis.



Paraiškos ekspertinis vertinimas (GTMŽ)

1. Studento 

mokslinės 

veiklos 

aktyvumas

Pagal šį kriterijų bus vertinama studento mokslinės veiklos patirtis: publikacijos mokslo ir (ar) 

informaciniuose leidiniuose; pranešimai mokslo ir (ar) informaciniuose renginiuose. Vertinama balais: 

1.Studento mokslinės publikacijos studentiškoje spaudoje, profesiniuose, informaciniuose ar moksliniuose 

(nesančiuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje) leidiniuose (vertinama atsižvelgiant į 

studento vietą autorių sąraše ir bendraautorių skaičių); asmeniškai pristatyti pranešimai studentų, moksleivių 

ar kitose (išskyrus nacionalines ir tarptautines) mokslinėse konferencijose 

(nuo 0 iki 20 balų).

2.Studento mokslinės publikacijos (įskaitant ir priimtas spaudai) moksliniuose leidiniuose, esančiuose 

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje (vertinama atsižvelgiant į studento vietą autorių sąraše); 

pranešimai nacionalinėse ar tarptautinėse mokslinėse konferencijose (vertinami tik pranešimai, kurių 

pirmuoju autoriumi yra studentas) 

(nuo 0 iki 10 balų; balai už atskirus produkcijos vienetus sumuojami, maksimali balų suma už šį papunktį –

10 balų:

Straipsnis CA WoS: pirmasis autorius – 10, bendraautorius – 6

Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: žodinis – 6, stendinis – 4

Pranešimas nacionalinėje mokslinėje konferencijoje: žodinis – 4, stendinis – 2)

2. Mokslinio 

tyrimo projekto 

parengimo 

kokybė

Pagal šį kriterijų bus vertinama projekte

suformuluotos mokslinės problemos aiškumas, darbo plano nuoseklumas, pagrįstumas ir įgyvendinamumas.



Paraiškos ekspertinis vertinimas (HSCV)

1. Mokslinio 

(meno) 

tyrimo 

projekto 

parengimo 

kokybė ir 

tema

Pagal šį kriterijų bus vertinama mokslinio (meno) tyrimo projekto parengtumo kokybė:

mokslinio (meno) tyrimo temos aprašymo išsamumas, mokslinės (meno) problemos atskleidimas, būsimų

tyrimų metodų pagrįstumas, būsimų studento darbų aprašymo

išsamumas, darbo plano pagrįstumas ir siekiamų tikslų pasiekimo per tyrimams skirtą laiką realumas; siūlomos

mokslinio (meno) tyrimo temos aktualumas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

Vertinama balais:

1. tyrimo temos ir mokslinės (meno) problemos atskleistumo lygis, tyrimo metodų pagrįstumas, numatyto tikslo

ir uždavinių aiškumas, studento tiriamojo darbo etapų nuoseklumas (nuo 0 iki 20 balų);

2. suplanuotų veiklų įgyvendinamumas ir numatytų rezultatų pasiekiamumas per numatytą tiriamojo darbo

laiką (nuo 0 iki 10 balų);

3. mokslinio (meno) tyrimo tematikos aktualumas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste (nuo 0 iki 10

balų).

2. Studento 

mokslinės 

(meno 

tyrimų) 

veikos 

aktyvumas 

Pagal šį kriterijų bus vertinama studento sukaupta mokslinės (meno tyrimų) veiklos patirtis: publikacijos 

mokslo, profesiniuose, kultūros ar informaciniuose leidiniuose; pranešimai mokslo, kultūros, meno ar 

informaciniuose renginiuose; kūrybos ir meninio tyrimo pristatymai; studento mokslinės (meno tyrimų) veiklos 

aktyvumas: studentų pristatyti (skaityti) pranešimai nacionalinėse ir (ar) tarptautinėse mokslinėse ir (ar) 

studentų mokslinėse konferencijose; mokslinės publikacijos studentiškoje, vietinėje ar mokslinėje spaudoje; 

kūrybos ir (ar) meno tyrimo pristatymai vietiniame, nacionaliniame ar tarptautiniame kontekste; 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir (ar) nerecenzuojamuose, profesiniuose, kultūros ir informaciniuose 

leidiniuose publikuoti straipsniai.

Vertinama balais: 

1. Mokslinėse ir (ar) studentų mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai; kūrybos ir (ar) meninio tyrimo 

pristatymai vietiniame ar nacionaliniame, ar tarptautiniame kontekste (nuo 0 iki 10 balų);

2. Recenzuojamuose mokslo leidiniuose  ir (ar) nerecenzuojamuose, profesiniuose, kultūros ir informaciniuose 

leidiniuose publikuoti straipsniai (nuo 0 iki 10 balų).



SUTARTINIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI



Sutartiniai įsipareigojimai

 Studentų tyrimai vasaros metu – studento 2 mėnesių trukmės (ne mažesnis kaip 160
akademinių valandų per mėnesį) tiriamasis darbas, atliekamas pagal individualią
programą, vadovaujant vykdančiosios institucijos paskirtam tyrimo vadovui;
organizuojamas tais mėnesiais, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai
užsiėmimai.

 Pasibaigus projektui, per nustatytą terminą vykdančioji institucija kartu su lėšų 
panaudojimo ataskaita turi pateikti šiuos dokumentus: 

1. Tarybos nustatytos formos studento (-ės) mokslinės (meno tyrimų) veiklos
ataskaitą;

2. Sutarties tarp vykdančiosios institucijos ir studento (-ės), sudarytos dėl tyrimų
vasaros metu atlikimo, kopiją;

3. Suvestinį studento (-ės), vykdžiusio (-ios) tyrimų vasaros metu projektą, veiklų
įgyvendinimo žiniaraštį.




