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ĮVADAS
BENDROJI INFORMACIJA
Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo (toliau –
palyginamojo MTEP vertinimo) Lietuvoje tikslas:
pateikti Lietuvos visuomenei, politikos formuotojams, sprendimų priėmėjams ir akademinei
bendruomenei ekspertiniu vertinimu grįstą Lietuvos mokslinių tyrimų būklės ir konkurencingumo,
palyginti su šalies ir tarptautine praktika, įvertinimą.
Palyginamasis MTEP vertinimas yra sudedamoji naujosios mokslo vertinimo sistemos dalis. 2017 m.
įdiegta atnaujinta dviejų pakopų vertinimo sistema, kurios pirmąjį etapą (kiekybinį vertinimą) vykdo
Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT), o antrąjį (kokybinį vertinimą) organizuoja Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA). Atliekant vertinimą siekiama įvertinti visus vertinime
dalyvaujančius vertinamuosius vienetus, taikant tris kriterijus: MTEP veiklos kokybės, MTEP veiklos
ekonominio ir socialinio poveikio bei MTEP veiklos perspektyvumo. Remdamasi palyginamojo
vertinimo rezultatais Švietimo ir mokslo ministerija paskirstys 60 proc. valstybės biudžeto bazinio
finansavimo lėšų, skirtų MTEP. Palyginamasis vertinimas bus vykdomas kas penkerius metus,
pradedant 2018 m.
Atliekant vertinimą parengta įrodymais grįsta analitinė apžvalga su išsamia ir nuodugnia mokslinių
tyrimų kokybės ir Lietuvos mokslinių tyrimų konkurencingumo analize, kartu atsižvelgiant į
mokslinės veiklos socioekonominį poveikį ir plėtros perspektyvas. Vertinimo rezultatai teikia
įrodymais grįstą informaciją mokslinių tyrimų politikai formuoti skirtinguose lygmenyse, taip pat
sudaro prielaidas procese dalyvaujančioms institucijoms tobulinti savo veiklą. Vertinime dalyvavo ir
buvo įvertintos aukštojo mokslo institucijos ir (ar) jų fakultetai / padaliniai / mokslinių tyrimų grupės
bei valstybiniai mokslinių tyrimų institutai ir (ar) jų padaliniai / mokslinių tyrimų grupės. Vertinime
dalyvavusios institucijos vertinamuosius vienetus (toliau – VV) formavo pagal mokslo sritis, kuriose
veikia (biomedicinos mokslai, fiziniai mokslai, humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai,
technologijos mokslai arba žemės ūkio mokslai). VV galėjo būti sudaryti tik vienoje mokslo srityje.
Vienoje institucijoje galėjo būti daugiau nei vienas VV.
Vertinimui atlikti iš viso suformuotos šešios ekspertų grupės (61 ekspertas). Šiame dokumente
pateikiama biomedicinos mokslų srities ekspertų ataskaita.
BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES EKSPERTŲ GRUPĖS VEIKLOS APIMTIS IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS
Ekspertų grupės buvo paprašyta vertinti mokslinių tyrimų veiklą vadovaujantis šiais kriterijais:
kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio bei perspektyvumo, ir pateikti kiekvieno VV įvertinimą
penkių balų skalėje1, t. y. nuo „puikiai“ [5] iki „silpnai“ [1] arba „Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP“
[0]. Vertinimas apėmė 2013–2017 m. laikotarpį.
MTEP veiklos kokybė buvo vertinama: mokslo srityje arba mokslo kryptyje, priklausomai nuo mokslo
krypties dydžio, atsižvelgiant į mokslininkų visos darbo dienos atitikmenį (MVDDA) ir studijų kryptis,
kuriose VV veikia arba turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti. Ekonominis ir socialinis poveikis
bei veiklos perspektyvumas vertinti tik mokslinių tyrimų srityje.
Biomedicinos mokslų srities ekspertų grupė vertino 17 VV dešimtyje institucijų. Šiose institucijose
vykdomos mokslo kryptys: biologija, biofizika, botanika, ekologija ir aplinkotyra, medicina, slauga,
odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, zoologija. Vertinime dalyvavo šios institucijos:
1 Kiekvieno kriterijaus skalė nurodyta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros vertinimo reglamente:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6de23010a2c011e78a4c904b1afa0332/OLQDQXSWpB

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

3

Universitetai:
1. Klaipėdos universitetas
2. Lietuvos edukologijos universitetas
3. Vytauto Didžiojo universitetas
4. Vilniaus universitetas
5. Aleksandro Stulginskio universitetas
6. Lietuvos sporto universitetas
7. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mokslinių tyrimų institutai:
1. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
2. Gamtos tyrimų centras
3. Nacionalinis vėžio institutas
DUOMENYS, KURIAIS REMIANTIS ATLIKTAS VERTINIMAS
Ekspertų grupės vertinimas buvo grįstas pačių VV parengtomis ataskaitomis, Lietuvos mokslo
tarybos pateiktais MTEP 2013–2016 m. veiklos vertinimo rezultatais, viešai prieinama informacija
institucijų interneto svetainėse, kitais oficialiais šaltiniais bei informacija, surinkta per susitikimus su
VV atstovais. Ekspertų grupė ir palyginamąjį vertinimą organizuojanti institucija neatsako už VV
ataskaitose pateiktos informacijos kokybę ir tikslumą.
VERTINIMO TVARKA
Biomedicinos mokslų srities ekspertų grupė Lietuvoje lankėsi 2018 m. spalio 1–5 d. ir per šį laikotarpį
dalyvavo grupės posėdžiuose bei susitiko su vertinamųjų vienetų atstovais. Galutiniai ekspertų
grupės vertinimai grįsti ekspertams pateikta kontekstine informacija apie Lietuvos mokslo ir studijų
sistemą, taip pat informacija ir dokumentais, pateiktais vertinti VV, bei vizitų į VV metu surinkta
informacija. Vizito į VV metu dalyvavo mažiausiai trys ekspertų grupės nariai. Visą pateiktą
informaciją apie VV išsamiai išnagrinėjo bent trys ekspertų grupės nariai prieš vizitą Lietuvoje, o
atvykus į Lietuvą – visa ekspertų grupė aptarė kiekvieną VV bent du kartus, t. y. prieš ekspertų grupės
susitikimus su VV atstovais ir po jų.
Ekspertinis vertinimas atliktas, vadovaujantis šiais principais: skaidrumo, lygiateisiškumo,
abipusio pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir
nediskriminavimo.
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ASU_EES, Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai, Aleksandro Stulginskio
universitetas
VV santrumpa

ASU_EES

VV pavadinimas

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai

Institucijos pavadinimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

4,15

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

15,1

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)
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15,1

4,15

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas
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MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Atrinktų geriausių VV mokslinių publikacijų temos labai įvairios: miškininkystė, tarša, bioenergija,
žemės ūkio gruntai, invazinės rūšys, biologinė įvairovė, miškininkystė ir visuotiniai pokyčiai,
bioenergija ir mikologija. Dauguma nurodytų veiklos rūšių priskiriamos žemės ūkio ir miškininkystės
arba inžinerijos taikomiesiems mokslams. Moksliniai tyrimai skelbiami vidutinio ir santykinai aukšto
lygio moksliniuose žurnaluose, nors VV mokslininkai dažniausiai atlieka antrinį vaidmenį ir tik keliose
geriausiose VV publikacijose jie buvo pagrindiniai tyrėjai. ASU EES tyrėjai plačiai pripažįstami įvairių
nacionalinių viešųjų ir privačiųjų suinteresuotųjų subjektų – jiems skirtas nacionalinis mokslo
apdovanojimas, nacionaliniai verslo apdovanojimai už geriausią novatorišką technologiją, keli kiti
apdovanojimai už inovacijas ir jaunųjų mokslininkų apdovanojimai. Vis dėlto, dalyvavimas
konkursiniuose MTEP projektuose gana menkas ir tai atspindi maždaug 622 000 eurų finansavimas,
skirtas penkiems vertinimo laikotarpiu vykdytiems projektams. Apsilankymo VV metu išsiaiškinta,
kad visų 2013–2017 m. finansuotų MTEP projektų suma, įskaitant nekonkursinį finansavimą, buvo
3,4 mln. eurų.
VV nurodė šiuos 2013–2017 m. kokybės pažangos rodiklius: daugiau nei 50 proc. daugiau publikacijų
pirmo ketvirčio aukštos kokybės moksliniuose žurnaluose; 20 proc. didesnis VV mokslininkų H
indeksas; didesnis tarptautinių mokslinių tyrimų projektų skaičius; maždaug 25 proc. didesnis
doktorantų skaičius; geresnės motyvacinės sistemos. Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta
Europos mastu, išleista daugiau nei 15 bendrų leidinių su Švedijos mokslininkais ir 9–14 bendrų
leidinių su Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, Austrijos ir Italijos mokslininkais.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 3 (gerai)). Vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs
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visuomenei. Santykis su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai
akademine veikla užsiimančiai įstaigai.
Bendrąją ASU misiją VV atstovai apibūdino taip (atpasakota savais žodžiais): kurti ir platinti mokslines
žinias, siekiant saugaus ir sveiko maisto bei visavertės gyvenimo aplinkos Lietuvos piliečiams.
Akivaizdu, kad ši misija yra svarbi socialiniu ir ekonominiu požiūriu ne tik Lietuvai, bet ir platesniame
pasauliniame kontekste. VV vykdoma MTEP veikla padeda siekti šios misijos.
Mokslinių tyrimų finansavimas iš šalies ir tarptautinio viešojo sektoriaus vertinimo laikotarpiu
mažėjo, bet tas pats vyko ir daugelyje kitų Lietuvos biomedicinos VV. Su privačiuoju sektoriumi
sudarytos kelios MTEP sutartys, bet jų apimtis maža (mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimų
skaičius: 5, bendras finansavimas: apie 111 000 eurų). Privačiam sektoriui parengtos mokslinės
publikacijos apima žemės ūkio sritį (agronomija: trąšos, pesticidų poveikis, kviečių žemės naudojimo
būdai; miškininkystė: visuotiniai pokyčiai, pušų genetika), inžineriją (biokuro gamyba ir valymas:
biodyzelinas, biodujos, nafta, alkoholiai), vandens taršą ir stebėsenos veiklą. Ši mokslinių tyrimų
veikla neabejotinai turi svarbų socialinį ir ekonominį poveikį ir yra arba bus naudinga Lietuvos
visuomenei. Nepaisant to, techniniai ir intelektiniai VV ištekliai yra pakankami, kad būtų skatinamas
intensyvesnis bendradarbiavimas su viešaisiais ir privačiais suinteresuotaisiais subjektais.
VV mokslininkai dalyvauja keliose svarbiose nacionalinėse kolegijose ir organizacijose Tai daugiausia
technikos mokslų, agronomijos ir žemės ūkio, įskaitant trąšų technologiją, komitetai, taip pat retų ir
nykstančių rūšių bei nacionalinės dotacijų agentūros valdybos. Aktyviai konsultuojamos ministerijos
ir privatūs suinteresuotieji subjektai: daugiausia žemės ūkio, vandens valymo technologijų, vandens
kokybės ir invazinių rūšių temomis. VV nariai daugiausia rengia nacionalines žemės ūkio
konferencijas. Keletas VV narių dalyvauja mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose, visų pirma
nacionaliniuose žurnaluose (daugiausia agronomijos ir miškininkystės sričių) ir siaurai
pripažįstamuose tarptautiniuose žurnaluose (išskyrus „European Journal of Forest Research“), ir
daugelyje pripažintų tarptautinių organizacijų, kaip antai IUFRO, DAISIE, AWCT ir „Global Research
Alliance“. Populiarinimo veikla pavyzdinė ir apima tiek populiariojo mokslo straipsnius, tiek
seminarus ir sutartis dėl konsultacijų teikimo ūkininkams. Suinteresuotosioms šalims vandentvarkos,
biokuro ir miškų pritaikymo prie pasaulinių pokyčių srityse taip pat teikiama mokslinė ir praktinė
informacija.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus (įvertinimas: 3 (gerai)). Vertinamasis
vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir
socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais.
VV mokslo darbuotojai 2017 m.: 4,15 mokslo darbuotojų (turinčių mokslo laipsnį) pagal MVDDA ir
15,1 dėstytojų (turinčių mokslo laipsnį) pagal MVDDA. 2017 m. doktorantų buvo vos septyni,
vertinimo laikotarpiu nenurodyta nė viena apginta doktorantūros disertacija. Lyčių pusiausvyra gera:
1 F vyr. tyrėjas, 1 F + 1 M vyresnieji tyrėjai, 1 M tyrėjas, 2 F + 1 M jaunesnieji tyrėjai, 5 F + 8 M
profesoriai, 8 F + 4 M docentai, 3 F + 2 M lektoriai. Nepakanka 25–34 metų darbuotojų ir tai kelia
susirūpinimą. Įdarbintų ir prarastų darbuotojų pusiausvyra teigiama. Pakankamai dėmesio skiriama
žmogiškųjų išteklių valdymui, įskaitant kvalifikacijos, įdarbinimo, vertinimo, skatinimo, atlyginimo,
internacionalizavimo ir kt. principus ir praktiką. Politika taikoma universiteto lygmeniu, išsami,
suprantama ir skaidri. Produktyviems darbuotojams karjeros siekti gana paprasta. Tyrėjai dažnai
lankosi kitose Europos institucijose, ši veikla finansuojama.
Infrastruktūra tinka kokybiškam mokslui, tarptautiniam bendradarbiavimui ir veiklos
perspektyvumui ateityje. VV iš viso nurodė 13 laboratorijų ir patalpų, iš kurių aštuonios veikia atviros
prieigos principu.
Ilgalaikiai VV MTEP planai, tikslinami bent kas trejus metus, paremti Miškų ir ekologijos fakulteto bei
Agronomijos fakulteto strategijomis, didžiausias dėmesys juose skiriamas darniam gamtinių išteklių
naudojimui ir aplinkosaugai. Moksliniai tyrimai vykdomi pagal šias tarptautines tendencijas: i)
biologinė įvairovė, stabilumas ir ekosistemų pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus veiklos sąlygomis,
įskaitant kompleksinę aplinkos stebėseną; ii) aplinkos veiksnių ir klimato kaitos sąveikos poveikis
grunto ir vandens kokybei, taip pat žaliavinių augalinių medžiagų savybėms, iii) darnus ir novatoriškas
aplinkos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas atsinaujinančios energetikos srityje; iv) ekosistemos
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

7

paslaugos, jų įvertinimas ir svarba bioekonomikai, įskaitant agroinovacijas. Ne visos dabartinės
mokslinės publikacijos patenka į šias sritis, todėl kai kurių mokslinių tyrimų grupių veiklą gali reikėti
patikslinti, tačiau bendra VV programa nuosekli.
Kadangi VV mokslinių tyrimų ir ŽI valdymo strategijos aiškiai apibrėžtos, o ASU ir VDU vadovybė jau
dabar iš dalies bendra, ASU, LSMU ir VDU sujungimas turėtų vykti sklandžiai ir yra vertinamas kaip
galimybė pasiekti kritinę masę, o ne grėsmė.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV yra palyginti nedidelis vienetas tarptautiniu mastu ir tikriausiai negali konkuruoti mokslinių tyrimų
kiekiu, todėl pirmiausia turėtų siekti kokybės. Kokybė moksle paprastai vertinama sėkmingu
publikavimu pirmaujančiuose moksliniuose žurnaluose. Už aukšto lygio publikacijas ir gebėjimą
pritraukti finansavimą projektams reikėtų aiškiai atsilyginti finansinėmis paskatomis. Lėšos tam jau
skiriamos („Breakthrough Fund TOP 2020“) ir turi būti tęsiamos ar didinamos. Tuo pačiu metu reikia
rengti atlygio sistemas už gerai atliktą darbą visoms darbuotojų grupėms.
VV turi aiškią nišą Lietuvoje, o tarptautiniu mastu nors ir yra konkurencija MTEP temomis, VV
pasirinkta strategija duoda rezultatų. VV pastebima optimistiškumo ir teigiamo pasididžiavimo
atmosfera. VV skatinamas ginti savo indėlį į žemės ūkio, miškininkystės, bioenergetikos ir aplinkos
mokslinius tyrimus. Didesni MTEP veiklos pokyčiai nerekomenduojami, tačiau mokslinius tyrimus
tęsti būtina kol vykdomos administracinės reformos. Reikėtų išsaugoti galimybę pradėti naujus
projektus, jei VV atrastų naujų partnerių.
Negalima nepabrėžti internacionalizacijos svarbos. ASU mokslininkams skiriamos lėšos dalyvauti
konferencijose ir vykti į mokslinius tyrimus užsienyje. Taip pat reikia didinti į VV atvykstančių
tarptautinių mokslininkų, mokytojų ir studentų skaičių. Grupės vadovai iš užsienio tikriausiai galėtų
įnešti naujų, bet suderinamų idėjų tolesniam VV stiprinimui. Kadangi atlyginimai Vakarų Europoje ir
Lietuvoje skiriasi, geriausia bandyti pritraukti užsieniečius į VV iš Rytų Europos ir Balkanų regiono
mokslininkų, mokytojų ir studentų tarpo.
Bendra problema Lietuvoje, panašu, yra nepakankamas turimo mokslinių tyrimų infrastruktūros
išnaudojimas. Nors problema ne tokia ryški VV, reikia atidžiai stengtis suderinti infrastruktūrą ir jos
prieinamumą mokslininkams.
Rekomenduojama imtis šių papildomų veiksmų:
- palengvinti asmenų, kurie nepritampa sujungtame universitete, integraciją;
- remti šiuo metu vykdomą bendrą jungiamų VV veiklą: 1) projektus; 2) publikacijas; 3) konferencijas;
4) doktorantūros mokyklas; 5) lauko darbus ir kt.;
- apdovanoti mokslinių tyrimų grupes, gebančias pritraukti užsienio tyrėjus ir doktorantus;
- skatinti tyrėjus ir mokytojus laikinai vykti į užsienį;
- reikalauti, kad tie, kurie planuoja siekti karjeros VV, skelbtų daugiau mokslinių publikacijų, kad būtų
išvengta stagnacijos;
- parengti patrauklius skatinamuosius paketus aukščiausius rezultatus pasiekusiems mokslininkams,
sudarytus iš finansinių paskatų ir kūrybinių atostogų
- skatinti bendravimą anglų kalba, ypač rašant doktorantūros disertacijas ir pažangiame mokyme, bet
taip pat puoselėti lietuviškas tradicijas;
- stiprinti bendradarbiavimą su privačiais suinteresuotaisiais subjektais (vidaus ir užsienio), nes šiuo
metu gaunamas išorinis finansavimas nėra darnus;
- užtikrinti kritinę masę visose veiklose, kuriose gali reikėti apjungti mokslinių tyrimų temas.
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GTC_1, Gamtos tyrimų centras
VV santrumpa

GTC_1

VV pavadinimas

NRC_1

Institucijos pavadinimas

Gamtos tyrimų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

53,02

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Biologija (01B)

3

20,51

Ekologija ir aplinkotyra (03B)

3

9,73

Botanika (04B)

3

22,78

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Atrinkti geriausi straipsniai paskelbti vidutinio lygio krypties tarptautiniuose moksliniuose
žurnaluose, o citavimų skaičius nėra didelis. Publikacijos daugiausia apima mikrobiologijos,
ekotoksikologijos, parazitologijos sritis; kitų laboratorijų publikacijų indėlis šioje kryptyje nedidelis
kitos Kai kurie straipsniai skirti medžiagų mokslui (plonasluoksnė technologija) arba bioinžinerijai ar
chemijos inžinerijai (biopolimerai). Daugelyje straipsnių matomas nemažas VV tyrėjų indėlis, įskaitant
pirmojo ir paskutiniojo autoriaus pozicijas. Publikacijos specializuotos, trūksta apibendrinamojo
pobūdžio apžvalgų, kurios leistų laikyti tyrėjus pripažintais tarptautiniu mastu. Pristatytos kelios
aukšto lygio prezentacijos svarbiausiose konferencijose (daugiausia žodinių pranešimų forma), prie
kurių daug prisidėjo ir VV mokslininkai. Atrinkti pristatymai konferencijose ne visada susiję su
publikacijomis. 2013–2017 m. MTEP veikoje dalyvavo 2–7 doktorantai. Kasmet apginamos 1–3
disertacijos (3 tik 2016 m.) mikrobiologijos, augalų fiziologijos, radiobiologijos srityse, tačiau daugelis
mokslinių tyrimų laboratorijų vertinamuoju laikotarpiu buvo neaktyvios. Vidutinė doktorantūros
studijų trukmė gana ilga (6,0 m.), o 2017 m. neapginta nė viena disertacija. Iš dalies labai geri
konkursiniai projektai, įskaitant vieną 7BP projektą. Ne visi projektai susiję su biologija. Ne visos
dalyvaujančios laboratorijos vienodai aktyviai vykdo MTEP veiklą ir pritraukia finansavimą iš
konkursų. Užsienio partneriai nėra pirmaujančios institucijos, dauguma jų – geografiniai kaimynai
(Lenkija, Baltarusija, Suomija).
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Geriausių publikacijų temos labai įvairios: invazinė biologija, algologija, alelopatija, augalų patogenai,
limnologija, pastatų grybai. Straipsniai daugiausia publikuoti pripažintuose (vidutinio – aukšto IF)
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

9

tarptautiniuose žurnaluose, VV tyrėjai publikacijų autorių sąrašuose yra pastebimose vietose, jų
indelis reikšmingas. Moksliniai tyrimai pristatyti gana aukšto lygio konferencijose (daugiausia
algologijos ir limnologijos, invazinės biologijos, alelopatijos, kai kurie pristatymai susiję su inžinerija
ir biologija), tačiau tarptautinis matomumas galėtų būti aukštesnis. Ne visuose pristatymuose VV
narių indėlis buvo didelis. Nuo 2013 iki 2017 m. kasmet disertacijas rengė 2–8 doktorantai, tačiau
apgintų disertacijų nėra. Vertinant konkursiniu būdu laimėtus projektus, vykdomi keli geri
nacionaliniai projektai, vienas COST programos projektas ir vienas Lietuvos bei Japonijos projektas.
Ne visos dalyvaujančios laboratorijos vienodai aktyvios.
Botanika (04B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Geriausios mokslinės publikacijos paskelbtos žemo ir vidutinio IF („Fungal Diversity“, „The New
Phycologist“) moksliniuose žurnaluose ir apima įvairias temas: eteriniai aliejai, augalijos plotai, ligų
sklaida, mikologija, patogenų biologija, invazinė biologija ir kt. Vertinimo metu nepavyko išsiaiškinti,
kodėl daugelis publikacijų nėra įtrauktos į vertinimo biologijos ar ekologijos (evoliucijos) kryptis.
Aukšto lygio konferencijose pristatyti keli žodiniai pranešimai, kurių temos labai įvairios (eteriniai
aliejai, augalų patogenai, augalų biologija, augmenijos pasiskirstymas, rūšių invazijos), o daugeliu
atvejų VV tyrėjai atliko didžiąją indėlio į pranešimus dalį. Deja, bet ne visos pristatymų temos atitinka
geriausias publikacijas. Vertinimo laikotarpiu doktorantų buvo nedaug, o šiuo metu jų nėra visai.
Vertinimo laikotarpiu apgintos penkios disertacijos, daugeliu atvejų jos truko ilgai (vidutinė trukmė
– 5,6 m.). 2016–2017 m. apgintų doktorantūros disertacijų nebuvo. Kai kurių disertacijų temos iš
tikrųjų priklauso biologijos arba ekologijos krypčiai. Konkursinių projektų MTEP lėšų suma didelė, bet
didžioji jos dalis gaunama iš kelių didelių projektų (iš jų 3 342 215 EUR gauta iš 2011–2014 m.
inventorizacijos programos „ES svarbos natūralių buveinių inventorizacija Lietuvoje“) ir LietuvosŠveicarijos projekto. Nors kai kurių laboratorijų mokslinės veiklos rezultatų matomumas didelis, ne
visos dalyvaujančios laboratorijos vienodai aktyvios, o daugelis geriausių mokslinių publikacijų galėtų
būti priskiriamos kitoms mokslo kryptims.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 3 (gerai)).
Informacija apie privataus sektoriaus projektus labai skirtinga. Nurodyti keletas projektų su privačiais
partneriais (palyginti nedidelės dotacijos), taip pat Lietuvos mokslo tarybos projektai ir paskelbti
straipsniai, kurių dauguma jau nurodyti VV savianalizės skiltyje „geriausios mokslinės publikacijos“.
Vykdomi kokybiški stebėsenos, žemės ūkio ir atkūrimo (restoration) projektai su privačiais
partneriais, tačiau dauguma projektų siejami su viešuoju sektoriumi. Vien dėl didelio dydžio, GTC_1
yra svarbus visuomeninis veikėjas, o VV ekspertinės paslaugos, be abejonės, yra paklausios. Pateikta
įrodymų, kad aktyviai konsultuojamos įvairios organizacijos: nuo valstybinių įstaigų ir privačių įmonių
iki privačių asmenų. VV tyrėjai dalyvauja svarbiose ministerijų, mokslinių tyrimų dotacijų agentūrų,
gamtos rezervatų ir kt. nacionalinėse tarybose, teikia konsultacijas dėl genetinių išteklių, lietuvių
kalbos, gamtos draustinių formavimo, dotacijų ir akreditavimo.
Būtina sukurti seriją apie ilgalaikius biotinius išteklius ir buveines, siekiant formuoti aplinkos politiką
ir suprasti aplinkos pokyčius šalies mastu. VV dalyvavo rengiant kelias svarbias tarptautines
konferencijas (kaip bendraorganizatoris). VV tyrėjai dalyvauja mokslinių žurnalų redakcinėse
kolegijose, daugiausia nacionaliniuose žurnaluose ir mažai pripažįstamuose tarptautiniuose
žurnaluose, įskaitant žemos reputacijos (nerecenzuojamus) mokslo leidinius. VV tyrėjai dalyvauja ne
vienoje aukšto lygio tarptautinėje profesinėje organizacijoje ir komisijoje. Tiek rašytinėje
žiniasklaidoje, tiek televizijoje aktyviai populiarinami rezultatai, taip pat dirbama su mokyklų
mokiniais. Dalis VV MTEP veiklos yra išskirtinai svarbi nacionaliniu mastu, bet tarptautinis
matomumas – nedidelis.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus (įvertinimas:
2 (patenkinamai)).
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Tyrėjų skaičius biologijos ir botanikos srityse didelis, o ekologijos ir evoliucijos srityse –
nepakankamas. 55–64 metų amžiaus grupė pernelyg didelė, labai didelis technikų skaičius.
Darbuotojų kaita subalansuota. Neaiški jaunųjų mokslininkų paaukštinimo praktika, nėra aiškaus
karjeros modelio. Kai kuriose doktorantūros studijose (biologijoje) matoma teigiama tendencija,
kitose dvejose jos nėra. Trūksta strategijos kaip skatinti bendrą MTEP veiklą papildomose mokslinių
tyrimų kryptyse tarp buvusių botanikos (vertinamų čia) ir ekologijos (vertinami GTC_2) institutų
tyrėjų; moksliniai tyrimai labai išskaidyti, o įvairios mokslinius tyrimus vykdančios grupės vykdo
plačius, bet panašius tyrimus, tačiau nesiekia bendradarbiauti.
VV turi unikalias biologines kolekcijas ir duomenų bazes. Turima įranga ir mokslinių tyrimų erdvės yra
aukšto ir labai aukšto lygio, tačiau susitikimo metu komisijai susidarė įspūdis, kad brangi įranga yra
nepakankamai išnaudojama. Taip pat buvo nemažai nenaudojamų ar net tuščių laboratorijų ir biurų.
Nevisiškai aišku, kaip veikia atviros prieigos mokslinių tyrimų infrastruktūra, kadangi kitų laboratorijų
tyrėjai buvo pasirengę investuoti į jau turimos įrangos įsigijimą. Nors ataskaitoje nurodyta, kad tyrėjai
iš išorės nemažai naudojosi turima įranga, vizito metu apie tai buvo sunku surasti įrodymų
VV arba institucijos strateginis planas gerai išdėstytas, konkretus, išsamus ir detalus, tačiau,
remdamasi ankstesniais rezultatais, ekspertų grupė nėra visiškai tikra, kad bus vadovaujamasi šiuo
planu. Plėtros strategijos temos (biotiniai ištekliai, biologinės įvairovės molekulinė bazė ir biologinės
sistemos funkcijos) aktualios ir pateisinamos, atsižvelgiant į GTC pobūdį ir ilgalaikes gamtinių išteklių
programas. Tačiau nematyti iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama nutraukti nesėkmingai /
neproduktyviai plėtojamas kitas mokslinių tyrimų kryptis.- Penkerių metų konkursinio finansavimo iš
privačių ir viešųjų nacionalinių bei tarptautinių šaltinių tendencija – stipriai neigiama. Doktorantų
skaičius labai mažas, ne visi jų baigia studijas. Dėl finansinės padėties ir akivaizdžių doktorantūros
studijų problemų bei labai nevienodų laboratorijų veiklos rezultatų, bendros VV perspektyvos yra
neigiamos.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Reikėtų gerokai pagerinti strateginį mąstymą ir planavimą, įskaitant sujungti panašiose kryptyse
dirbančias grupes, apsvarstyti galimybę nutraukti rezultatų neduodančias mokslinių tyrimų kryptis,
aktyviau ir efektyviau panaudoti mokslinių tyrimų erdves ir priemones. Pagrindinis strateginis
uždavinys – geriau susieti jaunųjų ir vyresniųjų tyrėjų veiklą, taip pat nusistovėjusias ir santykinai
naujas, bet daug žadančias mokslinių tyrimų kryptis. Būtinai reikia išsaugoti 55–64 metų amžiaus
grupės patirtį GTC ir Lietuvoje, taip pat daug labiau stengtis tobulinti doktorantūros studijas, siekiant
pritraukti naujus doktorantus ir didinti studijas užbaigusių doktorantų skaičių. Daugiausia
dalyvaujama Lietuvos komisijose ir teikiamos konsultacijos Lietuvai aktualiomis temomis. Šią
ekspertizę šalies mastu reikia išlaikyti, bet taip pat siekti geresnio instituto ir jo mokslinių tyrimų
pripažinimo tarptautinėse organizacijose. Tą galima pasiekti daugiau dėmesio skiriant lyderystei,
nukreiptai į institucijos matomumo, aktyvumo, sąveikaujant su visuomene ir mokslo bendruomene,
didinimą. Mokslinių tyrimų temos yra įdomios ir tinkamos moksliniu požiūriu, todėl siekti didesnio
pripažinimo ir publikacijų kokybiškesniuose leidiniuose yra pakankamai realu.
Šiuo metu biudžetas labai priklauso nuo valstybės paramos ir vidaus dotacijų. Dotacijų paraiškų
turėtų būti teikiama daug daugiau, ypač tarptautinėms dotacijoms. Labai rekomenduojama įvairinti
strategines partnerystes. Bendradarbiaujant su pirmaujančiais Vakarų Europos ar JAV partneriais,
galima būtų gerokai padidinti publikacijų kokybę ir pritraukti tarptautines dotacijas. Informacija apie
individualius vizitus (JAV, Italijoje, Švedijoje) leidžia susidaryti geresnį vaizdą, todėl kai kuriuos
mažesnius, mokslininkų lygio ryšius būtų galima išplėtoti į platesnį, institucijos lygmens
bendradarbiavimą. Tam reikalingas strateginis mąstymas ir vadovybės parama. Pagrindiniai iššūkiai
– ne tik didinti biudžetą, bet ir įgyvendinti mokslinių tyrimų strategiją, koncentruojantis į mokslinių
tyrimų veiklą, skatinant bendradarbiavimą, gerinant mokslinių tyrimų priemonių bei erdvių
panaudojimą ir didinant instituto patrauklumą jaunajai kartai.
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GTC_2, Gamtos tyrimų centras
VV santrumpa

GTC_2

VV pavadinimas

NRC-2

Institucijos pavadinimas

Gamtos tyrimų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

62,84

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

3

43,18

Zoologija (05B)

4

19,66

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Puikūs moksliniai tyrimai atliekami žuvų ekologijos, ornitologijos ir keliose kitose aplinkosaugos
mokslų srityse. Parengtos išskirtinio lygio publikacijos (pvz., „MEE“, „Science“) – kelių autorių
parengti straipsniai, kuriuose Lietuvos tyrėjų indėlis yra esminis ir labai svarbus. Siekiant tolesnės
plėtros, reikėtų siekti daugiau publikacijų, kuriose autorius atlieka svarbiausią indėlį, ir pritraukti
daugiau tarptautinių dotacijų konkursuose. Tai taip pat galėtų padėti pritraukti kolegas iš užsienio ir
studentus į VV. Atsižvelgdami į personalo dydį, matome, kad daugumą šių puikių publikacijų parengė
vis keli tyrėjai, tuo tarpu daugelio kitų indėlis į MTEP veiklą yra ribotas. Darbuotojai gana jauni, tačiau
reikėtų didinti doktorantų skaičius (ypač iš užsienio Dauguma mokslinių publikacijų pristatomos
didelėse tarptautinėse konferencijose. Galbūt reikėtų mažinti pristatymų plakatais dalį (bent jau
svarbiausi pristatymai turėtų būti atliekami žodžiu). Organizuota pakankamai daug ir gerų mokslinių
susitikimų; ši veikla svarbi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.
Zoologija (05B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
Parazitologijos tyrimai yra išskirtiniai, originalūs ir gerai žinomi visame pasaulyje. Mokslinių žurnalų
sąrašas puikus (pvz., „Trends in Parasitology“), o pripažinimas tarptautiniu mastu – didelis. Vis dėlto,
kaip matome, tai daugiausia vienos laboratorijos nuopelnas. Suprantame, kad vertinamos mokslinių
krypčių kategorijos apibrėžtos šiek tiek dirbtinai, todėl šio „padalinio“ dydį ir jo bendradarbiavimo
galimybes VV įvertinti sunku. Tačiau, kaip parazitologijos laboratorija, šis VV atrodo puikiai.
Kokybiškos publikacijos dažnai cituojamos, o mokslinių tyrimų rezultatai neretai pristatomi įvairiose
tarptautinėse konferencijose. Pritraukus daugiau doktorantų, ypač iš užsienio (šiuo metu yra vienas),
šie kokybiški moksliniai tyrimai galėtų būti tęsiami toliau. Kadangi intelektiniai pajėgumai pakankami,
o infrastruktūra ir įranga yra puikios, tikimės, kad ši laboratorija ateityje labai išsiplės. Kokybiškas
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mokslas yra ten, kur yra geri tyrėjai. Žinoma, vadovybė taip pat turėtų stengtis siekti kritinės
studentų ir kitų vyresniųjų darbuotojų masės.

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP
klausimais už akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 4).
Šioje institucijoje įvairiose srityse dirba daugelis geriausių šalies ekspertų. Jie visuomet teikia
konsultacijas ir rekomendacijas įvairioms institucijoms. Tai ypač matoma nacionaliniu mastu, nors
galima atrasti ir ne vieną tarptautinį pavyzdį. Kai kurie verslo partneriai taip pat dalyvauja bendruose
projektuose apdulkinimo, žuvų migracijos ir kitose srityse. Tai geri pavyzdžiai kaip didinti mokslą
pripažinimą ir naudą. Nemažą laiko dalį tyrėjai skiria dalyvavimui mokymuose, nors konkretaus ryšio
(darbo pasidalijimo) su kitais institutais ir universitetais nustatyti nepavyko. Žuvų ekologijos
(toksikologijos) VV yra puikus padalinys mokymui ir, žinoma, mokslo populiarinimui. Atsižvelgiant į
kai kurių mokslinių tyrimų krypčių (pvz., maliarijos) pranašumą ir socialinį poveikį, taip pat kai kurių
temų (pvz., ornitologijos) patrauklumą, informavimo ir viešųjų ryšių veiklą galima būtų gerinti.
Kadangi šis VV turi bene didžiausią intelektinę laisvę, studentams (ar net vidurinės mokyklos
mokiniams) galima būtų leisti pajusti ir įsisavinti vyraujančią atmosferą, ji galėtų paversti mokslo
bendruomenėms.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus (įvertinimas:
2 (patenkinamai)).
Reikėtų tobulinti interaktyviąsias paslaugas ir pritraukti didesnį doktorantų skaičių Tyrėjų
kvalifikacija paprastai yra aukšta, tarp jų – keli aukšto ir daug vidutinio lygio mokslininkų, kurie
naudojasi turininga intelektine instituto teikiama laisve. Tam tikru atžvilgiu, vadovybei praverstų
platesnė vizija ir aiškesnis strateginis planavimas. Tai ypač padėtų skatinti sveiką vidaus konkurenciją
ir lengviau atskirti geriausius ir mažiau išsiskiriančius mokslininkus. Žinoma, neturėtų būti žlugdoma
bendradarbiavimu paremta atmosfera tarp produktyviausių tyrėjų. Sveikintina, kad doktorantai
disertacijas rašo daugiausia anglų kalba, o jų rezultatai – geri. Tačiau reikėtų didinti doktorantų
skaičių, įskaitant ir doktorantus iš kitų regiono šalių. Daugiau tarptautinių dotacijų, galbūt iš
pagrindinių investuotojų ir konsorciumo organizatorių VV, turėtų padėti pritraukti studentus ir
vyresnius darbuotojus, juolab, kad infrastruktūra, duomenų bazės ir įranga yra pakankami didesnėms
ar geresnėms laboratorijoms. Intelektinis kapitalas ir bendradarbiavimas pakankamai aukšto lygio,
todėl geresnis valdymas ir strateginis planavimas galėtų padėti išnaudoti šiuos išteklius. Didesnių
išorės pertvarkymų nebereikia, bet vidinė atranka, paremta sveika konkurencija ir strateginiu
vadovavimu, padėtų geriau suformuoti šią labai gerą mokslo bendruomenę. Atkreipiame dėmesį,
kad nors veiklos perspektyvumo įvertinimas gali pasirodyti žemas, vertinimo sistemoje jis reiškia
nedidelį (bet ne žymų) pagerėjimą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Apskritai, mokslininkams suteikiama didelė intelektinė laisvė, jie patys gali lengvai paversti naujas
idėjas mokslinių tyrimų kryptimis. Tai sveikintina, nors reikėtų aiškiau apibrėžti santykius su kitais
institutais ir universitetais, įgyvendinti vidaus kriterijais paremtą mokslinių tyrimų krypčių atranką
tam tikrą strateginį planavimą. Produktyviausiems mokslininkams turėtų būti leidžiama plėsti savo
laboratorijas, pritraukti daugiau konkursinių dotacijų, taip pat doktorantų ir lankytojų iš užsienio.
Pagrindinės laboratorijos (pvz., ornitologijos ir parazitologijos) turėtų laisvai bendradarbiauti. Kitos
mokslinių tyrimų kryptys (kurių tarptautinis pripažinimas daug mažesnis) turėtų būti atnaujintos arba
nutrauktos, o jų darbuotojai – įtraukti į pagrindines grupes. Reikia kruopščiai prižiūrėti ir plėtoti
infrastruktūrą, siekiant mažinti dubliavimąsi su institutais, kuriuose tam tikros srities MTEP veikla yra
aukštesnio lygio (pvz., dauguma molekulinių mokslinių tyrimų yra stipresni Vilniaus universitete, tuo
tarpu šiame VV stipresnė zoologijos sritis). Kad tai pasiekti, abi pusės turi apibrėžti aiškias strategijas
(įranga parūpinama, bet jos priežiūrą taip pat reikia optimizuoti).
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IMC_IMC, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos
centras, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos
centras
VV santrumpa

IMC_IMC

VV pavadinimas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Institucijos pavadinimas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

30,31

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Biologija (01B)

4

25,16

Medicina (06B)

3

5,15

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
IMC_IMC biologijos kryptyje vykdoma labai kokybiška, tarptautiniu mastu pripažįstama MTEP veikla.
Daugumą institucijos publikacijų rengia VV darbuotojai, jos skelbiamos gana gerą IF rodiklį
turinčiuose moksliniuose žurnaluose. Šias publikacijas papildo ir labiau pripažinti straipsniai, kuriuose
IMC indėlis, deja, nėra didelis. Mokslinių tyrimų temos visose veiklos kryptyse pasirinktos gerai.
Mokslinės kryptys ir ilgalaikės mokslinių tyrimų sritys aiškiai ir nuosekliai apibrėžtos (kamieninės
ląstelės, ląstelinis imunitetas, novatoriška diagnostika). Kamieninių ląstelių srityje MTEP veikla yra
puiki, tiek pagal publikacijų skaičių (bent 6 publikacijos tarptautiniuose recenzuojamuose
moksliniuose žurnaluose nuo 2013 m.), tiek pagal dalyvavimus konferencijose užsienyje (Italijoje,
Japonijoje, Vokietijoje, JAV). IMC tam tikru mastu sėkmingai išnagrinėtos endogeninių porfirinų
tyrimų ir protoporfirino indukcijos reumatoidiniame artrite bei daugelis kitų temų. Nuo 2013 iki 2017
m. kasmet priimta 15–19 doktorantų. Šie rezultatai atitinka dvi iš trijų IMC aiškiai apibrėžtų mokslinių
tyrimų temų. Pirmoji – „Naujos kamieninės ląstelės ir rekombinantinių molekulių technologijos
audinių inžinerijai ir regeneracinei medicinai“; antroji – „Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai
biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo“. Biologijos sričiai labai pravertė įkurtas Jungtinis
valstybinis tyrimų centras, įgyvendintas atliekant iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą.
Kadangi IMC biologijos padalinys – vienas stipriausių mokslinių tyrimų vienetų Lietuvoje, gerai
žinomas tarptautiniu mastu, ekspertų grupė nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę labai gerai (4).
Medicina (06B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
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IMC_IMC medicinos krypties MTEP veiklos kokybė yra aukšta, nors, daugeliu atvejų, publikacijų
autorių sąraše VV tyrėjai neužima pirmųjų pozicijų. . Nepaisant to, jie prisidėjo prie kelių straipsnių
aukščiausio lygio moksliniuose žurnaluose („JAMA“, „Nature Genetics“, „JNCI“, „Nature
Communications“, „JCO“, „Science Translational Medicine“). Konferencijose užsienyje pristatytų
prezentacijų skaičius – nedidelis. Tarptautinių apdovanojimų neskirta. Medicinos srities studijos
atitinka trečiąją instituto pasirinktą temą ir yra susijusios su sveikatos skatinimu, naujoviškomis
diagnostinėmis ir terapinėmis strategijomis ir ligų prevencija. Tokią didelę temų įvairovę galima
paaiškinti plačiu klinikinių tyrimų spektru, t. y. histamino metabolizmas seilių liaukose Sjogreno
sindromo metu (3 publikacijos), Lynčo sindromas, BRCA1 ir BRCA2 mutacijų profilis Lietuvoje, taip
pat prostatos vėžio rizikos ženklai. Nurodytas tik vienas doktorantas (2017 m. atliekantis ketvirtus
studijų metus). Panašu, kad reikalinga geresnė strategija gydytojų veiklai ir patirčiai koordinuoti. Taip
pat nėra realios doktorantūros mokyklos klinikiniams tyrimams. Kadangi IMC medicinos padalinys –
gerai išvystytas mokslinių tyrimų vienetas su ribotu tarptautiniu pripažinimu, ekspertų grupė
nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę gerai (3).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP
klausimais už akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
VV socialinį poveikį parodo pumpurinės įmonės, paremtos VV darbo rezultatais. Kai kurias molekules
planuojama įregistruoti kaip farmacijos produktus arba įtraukti į didelės apimties klinikinius
regeneracinės medicinos tyrimus. Kai kurie produktai jau teikiami Lietuvos, Jungtinės Karalystės,
Danijos rinkoms. Maždaug 10 proc. bendro šiems produktams skirto biudžeto sudaro MTEP sutartys
su ūkio subjektais. Apie 20 proc. VV biudžeto gauta iš nacionalinių finansavimo programų. Šie skaičiai
rodo gerą ekonominį ir socialinį poveikį. Biudžeto dalis, gauta iš tarptautinio finansavimo, mažesnė
nei 1 proc. Neseniai įdarbinti du nauji darbuotojai iš užsienio, įnešę dideles dotacijas (> 600 tūkst.
eurų). Tai rodo instituto patrauklumą. Šiems institutą papildžiusiems darbuotojams taip pat skirtas
nemažas Lietuvos mokslo tarybos indėlis. Kadangi ši informacija ataskaitos teikimo metu dar nebuvo
žinoma, faktinė padėtis yra daug geresnė nei aprašyta ataskaitoje. Keli VV tyrėjai dalyvauja
nacionalinėse tarybose (mokslinių tyrimų taryboje, sveikatos administracijoje). Dažnai dalyvaujama
nacionalinėse konferencijose, tarptautinių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose ir mokslo
populiarinimo veikloje. Konsultacijų visuomenei ar ūkio subjektams skaičius gana kuklus. Kalbant
apie verslo ryšius, VV labai svarbus profesorius Bumelis ir jo itin sėkmingai veikianti pumpurinė
įmonė. Tačiau ekspertų grupė susidarė įspūdį, kad bendradarbiavimą su verslu galima būti dar labiau
pagerinti. Kadangi IMC vykdomi labai svarbūs moksliniai tyrimai ir VV pripažintas labai svarbiu
partneriu MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų, ekspertų grupė nusprendė įvertinti
VV ekonominį ir socialinį poveikį labai gerai (4).
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus (įvertinimas:
2 (patenkinamai)).
VV valdymo struktūra gana aiški, paprasta ir efektyvi. Mokslinių tyrimų planavimui paskyrus mokslo
reikalų direktoriaus pavaduotoją, užtikrinamas patikimas koordinavimas bei išvengiama veiklos ir
išlaidų dubliavimosi. VV nusistatė tris aiškias MTEP veiklos temas. VV taip pat neseniai persikėlė į
naują pastatą, kurioje yra naujai įrengta ir efektyviai pritaikyta laboratorinė įranga. Šiuo metu
dalyvavimas ES projektuose vis dar pernelyg ribotas. VV įkūrė Mokslinių tyrimų valdymo tarnybą, kuri
padeda darbuotojams dalyvauti ES projektuose. VV vykdo derybas su Europos transliacinės
medicinos infrastruktūra. Projektai su verslo partneriais vykdomi nacionaliniu lygmeniu pagal ES
pagalbos apdovanojimą „Intelligence“ kardiologijos medicinos prietaisų srityje. VV taip pat ėmėsi
rimtų priemonių integruoti atviros prieigos principu veikiančią MTEP infrastruktūrą. Planuojama
biobankų infrastruktūra, daugiausia skirta reumatologinių procesų paveiktiems audiniams, galinti
padidinti infrastruktūros perspektyvumą. Ekspertų grupė mano, kad VV turėtų dar labiau skatinti
darbuotojus teikti prašymus tarptautinėms lėšoms gauti, nes valstybinis finansavimas yra sunkiai
prognozuojamas, o naujos infrastruktūros išlaikymas atsieis brangiai. Doktorantai turėtų būti
skatinami stažuotis užsienyje. Dauguma dabartinių VV darbuotojų doktorantūros studijas baigė
institute (NVI). Doktorantų iš užsienio nėra ir tik 3 iš 10 doktorantų buvo trumpam laikui išvykę į
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užsienį pagal mokslininkų mainų programas. Daugiau dėmesio reikėtų skirti aukšto lygio Lietuvos ir
užsienio mokslininkų įdarbinimui VV projektuose. Apskritai, mokslinių tyrimų infrastruktūra yra labai
gera. VV susietas su Sveikatos mokslų universitetu, studentai taip pat registruojami jame. Ekspertų
grupė suabejojo, ar toks valdymo būdas pats efektyviausias.
Apskritai, ekspertų grupė mano, kad VV veiklos rezultatai yra daug geresni nei praėjusiu laikotarpiu
ir gali būti dar labiau patobulinti. Remdamasi tuo, kas išvardyta aukščiau, ekspertų grupė tikisi, kad
VV išlaikys panašų veiklos lygį, todėl jo perspektyvumą pagal apibrėžtą vertinimo sistemą vertina
patenkinamai (2).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Apskritai, ekspertų grupė susidarė įspūdį, kad VV darbuotojai nenori tolesnių pertvarkymų ir yra
patenkinti dabartiniu valdymu bei infrastruktūra. VV reikėtų apsvarstyti galimybę leisti
darbuotojams afilijuotis su kitomis institucijomis, ne tik Sveikatos mokslų universitetu. Be to, tęsiant
teigiamus pokyčius, kuriuos atnešė nauji iš užsienio pasamdyti darbuotojai ir įsteigta Mokslinių
tyrimų valdymo tarnyba, reikėtų stengtis dar labiau didinti tarptautiškumą, skatinant doktorantų ir
darbuotojų mokslinius mainus ir siekiant gerinti dalyvavimą ES dotacijose.
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Biomedicinos mokslai

KU_aplink, Biomedicinos mokslai (aplinkos mokslai), Klaipėdos
universitetas
VV santrumpa

KU_aplink

VV pavadinimas

Biomedicinos mokslai (aplinkos mokslai)

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

25,6

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

4,83

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

3

5,35

2,63

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

4

20,25

2,2

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
VV mokslinių tyrimų temos ir veikla yra pakankamai įvairios. Daugiausia atliekami jūrų mokslo
tematikos tyrimai, kurių poveikis vertinamas gerai. Labai gerai vertinamas bendradarbiavimas su
užsienio universitetais, mokslinių tyrimų institutais ar tyrėjais. Biologijos kryptyje nebuvo įmanoma
tiksliai nustatyti kontaktų ir vizitų, bet panašu, kad visas institutas labai gerai veikia išvien, todėl
plataus tinklų sąrašo galima tikėtis abiejose VV mokslo kryptyse. Tarptautinis bendradarbiavimas
publikuojant mokslinius darbus taip pat vertinamas gerai, tačiau geriausių publikacijų, kurios
parengtos visiškai nepriklausomai nuo kitų institucijų, dalis yra palyginti nedidelė. Tai rodo, kad VV
yra stiprus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, bet stokoja pagrindinio vaidmens atliekant svarbius,
didelį tarptautinį poveikį turinčius kompleksinius tyrimus. Atliekamų tyrimų pripažinimas ir poveikis
taip pat mažėja dėl to, kad geriausios publikacijos dažniausiai skelbiamos vidutinio lygio moksliniuose
žurnaluose. Mokslinės publikacijos pristatytos įvairiose tarptautinėse konferencijose ir seminaruose
(palyginti didelė geriausių publikacijų dalis pristatyta plakatais), daugiausia Europoje Vertinimo
laikotarpiu surengta viena kviestinė ir viena pagrindinė paskaita. VV gerai konkuruoja dėl lėšų iš
nacionalinių ir tarptautinių finansavimo programų. Mokslinių tyrimų aplinka paliko labai gerą įspūdį,
laboratorijos gerai įrengtos.
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
VV vykdomų ekologijos ir aplinkosaugos mokslinių tyrimų sritis apima platų jūrų ekologijos temų
spektrą. Tarptautinis tinklas vertinamas labai gerai, jo pagalba sėkmingai paskelbtos publikacijos,
įvykdyti bendri projektai, bendros mėginių tyrimams rinkimo kampanijos, tyrėjų judumo programos
ir pan. Moksliniai tyrimai skelbiami aukšto lygio moksliniuose žurnaluose. VV tyrėjai daugelyje
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geriausių publikacijų yra pirmieji autoriai, tačiau publikacijų, parengtų vien tik VV mokslininkų, nėra
daug. Mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti atitinkamose tarptautinėse konferencijose ir
seminaruose; vertinimo laikotarpiu nurodyta viena kviestinė paskaita. Vadyba jaunųjų mokslininkų
atžvilgiu vertinama gerai. Bendros strategijos rezultatas vertinimo laikotarpiu – didelis doktorantų
(22) ir apgintų doktorantūros disertacijų skaičius (13) bei aukšta kokybė. Tai, kad nemažai doktorantų
iš užsienio (2017 metais – 4) pasilieka toliau dirbti VV, rodo šios srities perspektyvumą. VV puikiai
konkuruoja dėl lėšų iš nacionalinių ir tarptautinių finansavimo programų ir MTEP sutarčių su ūkio
subjektais. Mokslinių tyrimų infrastruktūra vertinama labai gerai. Vertinimo laikotarpiu gauti du
tarptautiniai apdovanojimai: nominacija Europos fondo apdovanojimui už atsakingas mokslinių
tyrimų inovacijas („European Foundation Award of Responsible Research Innovation“) ir trečioji vieta
ekologines paslaugas teikiančių įmonių konkurse.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

VV vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 4).
VV remia sprendimų priėmimo ir politikos formuotojus bei aplinkosaugos institucijas Baltijos jūros
būklės ir biologinės įvairovės vertinimo, WFD ir MSFD įsipareigojimų, žuvų išteklių vertinimo ir kitose
srityse. Visuomenei (savivaldybėms) ir verslui svarbios tyrimų temos apima jūrų erdvinį planavimą,
vandentvarką, darnų išteklių naudojimą, jūrų duomenų prieinamumą, vandens kokybės problemas
uostuose. Galima būtų intensyviau bendradarbiauti su verslo sektoriumi. VV tyrėjai dalyvauja ir teikia
konsultacija keliose nacionalinėse (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, Lietuvos mokslo
taryboje, Nacionaliniame akreditacijos biure) ir tarptautinėse („ICES“, „HELCOM“, „European
Environment Board“ (nacionalinis atstovas)) darbo grupėse ar komisijose (įskaitant COST veiklą). VV
suteikė keletą konsultacijų visuomenei, savivaldybei ir Lietuvos jūrų muziejui bei surengė dvi
tarptautines konferencijas.
MTEP veiklos perspektyvumas

Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus
(įvertinimas: 5 (puikiai)).
VV strateginis planas atrodo labai įtikinamai, jame nurodoma veikla ir prioritetai, kuriais siekiama
darnaus ir sėkmingo vystymosi. Puiki mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant prieigą prie
šiuolaikinio mokslinių tyrimų indo) ir gerai įrengtos laboratorijos skatina konkurencingumą ir
bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Šiuolaikinė įranga atveria galimybes planuoti ir
atlikti tyrimus nuo genų iki ekosistemos lygio. Įgyvendinus planuojamą plėtrą, įskaitant laboratorinių
paslaugų akreditavimą, geresnių paslaugų kūrimą verslo poreikiams ir atviros prieigos išteklių
integravimą į Europos MT (ESFRI) infrastruktūros tinklus, ateityje būtų galima dar labiau padidinti
tarptautinį bendradarbiavimą ir šiuo metu santykinai menką bendradarbiavimą su verslo sektoriumi.
Įtraukiami užsienio tyrėjai ir tarptautinė doktorantūros studijų programa leis didinti tarptautinį
pripažinimą ir atlikti teigiamus pokyčius. Atsižvelgiant į darbo aplinką ir konkurencingumą
pritraukiant nacionalinį ir tarptautinį finansavimą, tikimasi, kad bus išlaikyti aukšto lygio mokslinių
tyrimų darbuotojai, o jaunesnių nei 35 metų mokslinių tyrimų darbuotojų dalis bus padidinta.
Kadangi atmosfera visuose VV lygmenyse – tarp administracijos darbuotojų, mokslininkų ir studentų
– yra labai gera, bendradarbiavimas VV yra stiprus. Svarbu paminėti, kad veiklos perspektyvumo
įvertinimas iš tikrųjų yra 3 (vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo
MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais), bet šiuo metu
tokio įvertinimo suteikti neįmanoma dėl vertinimo taisyklių ir pateiktos perspektyvumo vertinimo
lentelės. Skirtas įvertinimas 5 nereiškia, kad VV per artimiausius penkerius metus pasieks aukščiausią
tarptautinį lygį, o greičiau rodo potencialą pasiekti aukštesnį lygį biologijos srityje ir pagerinti
tarptautinį pripažinimą ir poveikį ekologijos ir aplinkosaugos srityje.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo

Geresnis tarptautinis pripažinimas (publikacijos aukštesnį IF turinčiuose moksliniuose žurnaluose),
dar glaudesnis bendradarbiavimas VV viduje ir stipresnės publikacijos leistų pagerinti VV veiklą ir
pasiekimus. Skyrus daugiau dėmesio mokslinėms žinioms komercializuoti, atsivertų daugiau
galimybių pritraukti finansavimą iš įvairesnių šaltinių. Skelbiant akademines pareigybes ir
paaukštinimo procedūrų kriterijus anglų kalba, užsienio mokslininkams būtų lengviau teikti paraiškas
siūlomoms akademinėms pareigoms VV. Reikėtų palaikyti aukštą VV organizuojamų tarptautinių
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konferencijų, seminarų ir praktinių užsiėmimų skaičių, siekiant sustiprinti VV poziciją tarptautiniu
mastu. Vertinant tolesnę VV plėtrą ir ateitį, galima būtų apsvarstyti galimybę visą padalinį priskirti
ekologijos ir aplinkosaugos sričiai.
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KU_sveik, Biomedicinos mokslai (sveikatos mokslai), Klaipėdos
universitetas
VV santrumpa

KU_sveik

VV pavadinimas

Biomedicinos mokslai (sveikatos mokslai)

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

1,06

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

24,29

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Medicina (06B)

2

0,54

10,45

Slauga (10B)

2

0,52

7,24

Visuomenės sveikata (09B)

2

6,6

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Medicina (06B)

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu (įvertinimas: patenkinamai)).
VV sveikatos, sveikatingumo ir ligų tyrimai atliekami remiantis tarpdisciplininiu požiūriu. Susitikimo
su VV metu paminėta įdomi veikla, susijusi su gydymu pasitelkiant gyvūnus (delfinus). Nepaisant to,
publikacijų skaičius medicinos srityje yra gana prastas. Dvi iš penkių atrinktų geriausių publikacijų
vertinamuoju 5 metų laikotarpiu publikuotos žurnaluose, neturinčiuose IF, o likusias tris vargu ar
galima įskaičiuoti, nes vienoje iš jų Klaipėdos universitetas nėra paminėtas autorių sąraše, o kitose
dviejose – paminėtas Klaipėdos universitetas, bet ne Sveikatos mokslų fakultetas. Be to, minėti
straipsniai yra otorinolaringologijos srityje, kuri nėra nagrinėjama Sveikatos mokslų fakultete.
Sveikatos mokslų fakulteto medicinos krypties moksliniams tyrimams trūksta tarpautinio
matomumo. . Konkursinės lėšos moksliniams tyrimams medicinos srityje yra labai menkos.
Slauga (10B)

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu (įvertinimas: patenkinamai)).
Svarbi ir gana novatoriška šio VV veikla – į sveikatos priežiūros tyrimus ir praktiką įtraukiami socialiniai
aspektai. Šios srities tyrimai finansuojami iš konkursinių lėšų, pavyzdžiui, tarpvalstybinių projektų,
tačiau šios lėšos yra labai nedidelės. Nepaisant to, mokslininkai daugiausia publikuoja vidutinės
reputacijos moksliniuose žurnaluose. Daugumoje iš penkių atrinktų geriausių publikacijų
vertinamuoju 5 metų laikotarpiu fakulteto tyrėjų afiliacijos vertinamos palankiai. Vienoje iš afiliacijų
nurodomas tik Klaipėdos universitetas. Stebina, kad geriausiomis pasirinktos būtent šios
publikacijos, nes metinėse ataskaitose nurodyta daugiau publikacijų moksliniuose žurnaluose,
turinčiuose didesnį IF.
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Neskaitant bendrų doktorantų su Suomijos universitetais, studentams turėtų būti suteikiama
daugiau galimybių bendrauti su kitais tarptautiniais centrais.
Visuomenės sveikata (09B)

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu (įvertinimas: patenkinamai)).
Šios srities mokslininkai vykdo veiklą, susijusią su PSO veikla. Gerai dokumentuoti projektai, gauti
konkursiniu būdu iš nacionalinių ir tarptautinių agentūrų. Kai kuriuose iš jų nagrinėjamos mokslinių
tyrimų temos, susijusios su regiono problemomis, pavyzdžiui, įtaka laivams, – pozityvus aspektas.
Nepaisant to, mokslinių tyrimų rezultatai daugiausia skelbiami vidutinės reputacijos moksliniuose
žurnaluose, o Sveikatos mokslų fakultete atliktų tyrimų dalis yra santykinai maža. Tik trijose iš penkių
atrinktų geriausių publikacijų vertinamuoju 5 metų laikotarpiu paminėtas Sveikatos mokslų
fakultetas. Viename straipsnyje minimas Klaipėdos universiteto Medicinos fakultetas, nors tokio
fakulteto nėra.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 3 (gerai)).
VV ir jo vykdomi moksliniai tyrimai neabejotinai turi didelį poveikį regionui. Sveikatos mokslų
fakulteto tyrėjų atliekamuose moksliniuose tyrimuose ir veikloje atsižvelgiama į regiono ypatumus,
gali būti bent iš dalies išspręstos vietinės problemos Tokiai veiklai reikia bendrų pastangų šalies ir
tarptautiniu mastu, kurios jau yra dedamos. Gerai vertinami taikomieji tyrimai, kuriuose jau gauti du
patentai. Naudingas yra ir novatoriškų prietaisų, skirtų fiziologiniams parametrams matuoti, kūrimas.
Teigiamą socialinį poveikį daro ir sveikatos priežiūros srityje skatinamas socialinis darbas. Šią
iniciatyvą galima būtų ir netgi reikėtų tęsti toliau.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV veiklos perspektyvumas vertinamas gerai. Skirtas įvertinimas (2) nors ir atrodo mažas, pagal
vertinimo taisykles reiškia, kad numatomas bent vieno balo pagerėjimas. Ekspertų grupė mano, kad
VV tyrėjai gali ir yra pasiryžę atlikti reikšmingus pokyčius.
Kaip nurodė fakulteto atstovai, ateities vystymosi strategijos paremtos siekiu pritaikyti sveikatos
mokslus jūrų regiono problemoms spręsti ir vykdyti universitete jūrų mokslinius tyrimus. Šiuo metu
įdarbinti keli perspektyvūs jauni mokslininkai, galintys padidinti Sveikatos mokslų fakulteto MTEP
veiklos kokybę.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV vykdomi moksliniai tyrimai yra per platūs ir suskaidyti. Rekomenduojama sutelkti dėmesį į
mokslinių tyrimų temas, kuriose fakultetas yra stiprus Žinoma, labai reikia skatinti tyrėjų, ypač
doktorantų, internacionalizaciją. Pageidautina, kad tai būtų daroma abiem kryptimis, t. y. ieškoma
galimybių ne tik išsiųsti jaunuosius tyrėjus į užsienį, bet ir pakviesti užsienio tyrėjus atvykti į Klaipėdą
bendriems moksliniams tyrimams atlikti.
Švietimas visada turi vykti kartu su aukšto lygio moksliniais tyrimais, ypač magistrantūros ir
doktorantūros lygmenyse. Fakultetui praverstų pasilikti tik tas magistrantūros ar aukštesniojo lygio
studijų programas, kuriose vykdoma kokybiška MTEP veikla. Labai rekomenduojame VV sumažinti
kompetencijos sričių skaičių ir kai kurias mokymo sritis paversti kitokiais subjektais (pvz., kolegija).
Sveikintina tai, kad dabartiniai doktorantai mielai lieka fakultete, tačiau reikėtų iš esmės pertvarkyti
doktorantų švietimo strategiją. Pagrindinė problema – nepakankamas bendradarbiavimas
tarptautiniu mastu. Doktorantai taip pat negali kokybiškai vykdyti mokslinių tyrimų, jei studijos
derinamos su darbu už fakulteto ribų.
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LEU_B, Biomedicina, Lietuvos edukologijos universitetas
VV santrumpa

LEU_B

VV pavadinimas

Biomedicina

Institucijos pavadinimas

Lietuvos edukologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

1,6

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

11,26

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

3

11,26

1,6

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Kyla tam tikrų neaiškumų, kodėl pasirinkta biologijos mokslinių tyrimų sritis, nes dauguma mokslinių
tyrimų publikacijų susijusios su zoologijos taksonomija. Veikla taip pat susijusi su ornitologija, sporto
medicina ir naminių paukščių mokslu (žemės ūkio sritis). Labai gerai aprašytos naujos entomologinės
taksonomijos rūšys, kadangi visame pasaulyje vykdomas profesionalus darbas aprašoma daug naujų
rūšių. Tačiau publikavimo strategija stebina: per pastaruosius dešimt metų straipsniai skelbiami vis
tame pačiame moksliniame žurnale („Zootaxa“). Tokia mokslinių tyrimų ir publikavimo strategija
labai siaura, pernelyg specializuota, nėra optimaliai pritaikyta nusistatytoms tarpdisciplininėms
MTEP veiklos ambicijoms. Naminių paukščių mokslas, sporto medicina ir ornitologija – mažiau
pripažįstamos sritys tarptautiniu mastu, o VV mokslininkų indėlis į atrinktas geriausias MTEP
publikacijas ornitologijos ir sporto medicinos srityse mažas. Bendra mokslinių tyrimų apyvarta
nedidelė, mažas citavimų skaičius ir žemas h indeksas. Tarptautinėse konferencijose daugiausia
pristatomos sporto fiziologijos, sporto medicinos, taip pat žemės ūkio (naminių paukščių fiziologijos)
sritys. Dauguma pristatymų konferencijose nėra susiję su aukšto lygio publikacijomis. Kai kurios
konferencijos, kuriose apsilankyta, yra aukšto lygio, tačiau yra ir vidurinio lygio konferencijų bei
daugybė pristatymų plakatais (poster presentations). Mažai dalyvaujama tarptautiniuose
projektuose. Apgintos vos 2 doktorantūros disertacijos entomologinės taksonomijos srityje.
Dalyvavimas konkursiniuose MTEP projektuose labai ribotas (vertinant pagal projektų skaičių ir
finansinę apimtį). Pastaraisiais metais beveik negauta dotacijų iš konkursų. Ekspertų grupės
įvertinimas skiriamas už gerus entomologų vykdomus tyrimus, tačiau dauguma kitų tyrimų tematikų
yra daug silpnesnės.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 3 (gerai)).

22

Biomedicinos mokslai

Ryšiai su verslu silpni. Moksliniai tyrimai menkai finansuojami iš privačiojo ir viešojo sektoriaus (nuo
2014 m. negauta nacionalinio konkursinio MTEP finansavimo, pritrauktos tik nedidelės privačiojo
sektoriaus dotacijos). Mokslinių tyrimų sutartys su privačiuoju sektoriumi (dalis – su viešuoju
sektoriumi, pvz., dėl olimpiečių rengimo) dažniausiai susijusios su sporto medicinos ir fiziologijos
temomis, taip pat kai kuriais genetinių išteklių išsaugojimo projektais, knyga apie Lietuvos vabzdžių
terminiją, naminių paukščių (žemės ūkio) projektais, ornitologijos projektu. Privačiojo sektoriaus
projektai svarbūs nacionaliniu lygmeniu. Privačios konsultacijos daugiausia susijusios su žemės ūkiu
(naminiais paukščiais) ir trumpos rotacijos sumedėjusiais želdiniais. 2017 m. veikla nevykdyta
Dalyvavimas įvairiose organizacijose ir konsultavimas daugiausiai vyksta nacionaliniu mastu. Platesnė
patirtis matoma valstybinių institucijų įsteigtose darbo grupėse ir komisijose bei visuomenės ir ūkio
subjektams teikiamose konsultacijose. VV mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose patariamuosiuose
komitetuose aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoje bei Lietuvos olimpiniame komitete, nors darbas
Žemės ūkio ministerijoje susijęs tik su žemės ūkiu, o ne su vertinama biologijos sritimi. Keletas
mokslininkai priklauso aukšto lygio tarptautinėms profesinėms draugijoms (daugiausia lepidopterių
ir ornitologų draugijoms, naminių paukščių (žemės ūkio) mokslo asociacijai ir sporto kolegijai).
Nesurengta jokių reikšmingų tarptautinių konferencijų, vos kelios konferencijos Baltijos šalyse ir
nacionaliniu mastu. Apskritai, konferencijų skaičius mažas. Keletas mokslininkų dalyvauja
redakcinėse kolegijose, bet jos – daugiausia lietuviškų arba tarptautinių mažos apyvartos ir poveikio
žurnalų. Gerai vertinama populiarinimo veikla nacionaliniu mastu, taip pat yra įrodymų, kad vykdoma
sporto švietimo ir fiziologijos populiarinimo veikla tarptautiniu mastu. Gerai vertinamas
informuotumo apie tropinius augalus universiteto šiltnamiuose, grėsmes pasaulinei biologinei
įvairovei ir paukščių išsaugojimą didinimas nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus (įvertinimas:
2 (patenkinamai)).
Akademinių darbuotojų nedaug. Daugelis tyrėjų ir mokytojų dirba ne visą darbo dieną, didelė ne
tyrėjų (administracijos darbuotojų ir kt.) dalis. Toks darbuotojų pasiskirstymas nėra darnus, ypač
turint omeny santykinai mažą instituto biudžetą. Vertinimo laikotarpiu trūko doktorantūros studijų,
nurodytas vos 1 aktyvus doktorantas ir 2 apgintos disertacijos. Atsižvelgiant į tai, kad trūksta jaunųjų
mokslininkų (ne asistentų, mokslinių tyrimų praktikantų, jaunuolių), nedaug doktorantų ir
doktorantūros programų ir apskritai trūksta žmogiškųjų išteklių, VV strateginio plano, kuris
nurodytas savianalizės suvestinėje, įvykdyti nebus įmanoma. Vizito metu paaiškėjo, kad, išskyrus
keletą išimčių, viena iš didžiausių silpnybių – anglų kalbos žinių trūkumas visais lygmenimis, nuo
doktorantų iki vyriausiųjų darbuotojų. Tai greičiausiai pagrindinė
silpno tarptautinio
bendradarbiavimo priežastis. Tarptautinis tyrėjų judumas yra palyginti mažas, trūksta iniciatyvų
pradėti stažuotes užsienyje. Daugiausia į užsienį vyksta entomologai. Tarptautinis
bendradarbiavimas ribotas. Infrastruktūros kokybė nebloga, bet daugiausia sporto medicinos srityje.
Laboratorijos nesivadovauja atviros prieigos principu. Mokytojų amžiaus pasiskirstymas gana geras,
tyrėjų – ne. Ženkliai sumažintas etatų skaičius. Žmogiškųjų išteklių valdymas pernelyg centralizuotas.
Nėra aiškaus karjeros modelio, paaiškinimai apie paaukštinimą ir karjeros siekimą neaiškūs. Trūksta
universitetinių programų, kurios padėtų vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, mažai tikėtina, kad
vykdomos programos padės siekti didelės pažangos. VV strateginis planas daugeliu atžvilgių
vertinamas labai gerai, tačiau nėra įrodymų, kad jo laikomasi. Planuojama MTEP veikla orientuota į
keturias kryptis, tačiau nepanašu, kad VV turėtų reikiamų išteklių strategijoje numatytoms temoms
(biologinė įvairovė ir biologiškai aktyvios žemės ūkio medžiagos) įgyvendinti. Išskyrus dvejų metų
trukmės BIOMEDOCT projektą, likusios lėšos gautos iš sporto biomedicinos srities, o to nepakanka
kitiems VV subvienetams vystyti. Apskritai, VV strategija nėra parengta taip, kad grupės (pagrindinės
sritys) aktyviai veiktų visuose atitinkamuose segmentuose, ypač nacionalinio ir tarptautinio
pripažinimo siekimo, doktorantų ir jaunųjų bei vyresniųjų tyrėjų judumo ir ES finansavimo srityse. VV
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių vertinimas yra neišsamus ir nelabai realistiškas; prastai
suprantami pasauliniai mokslinių tyrimų standartai, trūksta savikritikos ir sąžiningo pagrindinių
trūkumų suvokimo. Taigi nėra stipraus plano ir noro įveikti problemas. Apjungus tris universitetus
(kartu su Vytauto Didžiojo ir Aleksandro Stulginskio universitetais) į vieną, tikriausiai sustiprės
žmogiškieji ištekliai ir pagerės vykdoma mokslinių tyrimų veikla, kuriamas turinys ir mokslinių tyrimų
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konkurencingumas, bus užtikrintas platesnis pripažinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei VV
rezultatų taikymas.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Kadangi VV misija – šviesti visuomenę pagal šiuolaikinio švietimo filosofiją ir naujausius mokslinius
atradimus, į šią misiją ir institucijos atliekamą funkciją reikėtų įtraukti visas grupes. Pavyzdžiui,
didžiausią poveikį turinčias mokslines publikacijas skelbiantis subvienetas (t. y. vabzdžių srities
tyrėjai) turėtų būti aktyvesnis, ypač pristatydamas unikalią mikrodrugių kolekciją. VV iš esmės turėtų
būti stiprinamas subalansuotai vykstant visus subvienetus (darbo grupes ir sritis). Pavyzdžiui,
biotaksonomiją būtų galima labiau susieti su biologinės įvairovės programomis, didinti
internacionalizaciją sporto medicinos srityje. Reikalinga strategija, kaip pritraukti konkursines lėšas
dotacijų forma. Gavus tarptautinę paramą, būtų išspręsti du nustatyti trūkumai: iš didesnio biudžeto
būtų galima paremti daugiau jaunųjų tyrėjų, o užmegzti ryšiai galėtų padaryti VV patrauklesnį
užsienio partneriams (arba studentams). Turėtų būti skatinamas didesnis judumas, t. y. kviečiami
atvykti tyrėjai iš užsienio. Reikėtų paįvairinti mokslinių žurnalų portfelį. Mokslinėse konferencijose
rekomenduojama mažiau naudotis plakatais, daugiau pristatyti kalbas. Konferencijos turėtų būti
laikomos galimybe plėsti ryšius, o ne keliavimu kelionės vardan. Pastaraisiais metais nėra doktorantų.
Priimti daugiau doktorantų – tai galbūt yra lengviausias ir pigiausias būdas papildyti jaunųjų tyrėjų
gretas ateityje.
Reikalinga aiški politika dėl doktorantų ir dėstytojų užsienio kalbų, ypač anglų, tobulinimo.
Pageidautina, kad į šią politiką būtų įtrauktas doktorantūros disertacijų rašymas anglų kalba ir
numatyta skatinimo praktika, paremta tarptautinėmis stažuotėmis ar kūrybinėmis atostogomis.
Tarptautinį pripažinimą galima būtų ženkliai padidinti didinant dalyvavimą mokslinės apžvalgos ir
vertinimo veikloje (pvz., daugiau dalyvaujant redakcinėse kolegijose). Dėl instituto integracijos su
kitais dviem universitetais iš esmės pasikeis beveik viskas ir, tikėkimės, bus pasiekti geresni rodikliai
(pvz., daugiau tarpdisciplininių mokslinių tyrimų projektų).
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LSMU_BioMed, Medicina, biologija, biofizika, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
VV santrumpa

LSMU_BioMed

VV pavadinimas

Medicina, biologija, biofizika

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

72,16

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

246,33

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

4

28,7

33,14

Biofizika (02B)

4

6,5

7,25

Medicina (06B)

5

36,96

205,94

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
Nors mokslinių publikacijų išskyrimas į biologijos ir medicinos sritis yra gana dirbtinis, vertinant pagal
bibliometrinius parametrus, LSMU biomedicinos VV biologijos subvienetas pripažįstamas, nes
reguliariai skelbia publikacijas gerai vertinamuose moksliniuose žurnaluose. Labai geras balansas
tarp publikacijų, kuriose VV tyrėjai yra pagrindiniai arba netgi vieninteliai autoriai, ir publikacijų,
kurios parengtos vykdant didesnio masto tarptautinius bendrus projektus. Kaip sėkmingus mokslinių
tyrimų praktikos pavyzdžius galima įvardyti širdies ir kraujagyslių ligų genetiką, išemiją, biochemiją ir
neurologijos mokslą. Taip pat labai teigiamai vertinama tai, kad vykdoma daug projektų, kuriuose
nagrinėjamos patrauklios temos, jiems skirti dideli biudžetai (daugiau nei 300 ar net 400 tūkst. Eurų).
Papildoma VV stiprybė – fundamentinių tyrimų mokslininkai (pvz., biologijos, farmacijos,
biochemijos), kurie visiškai integruoti į klinikinę aplinką ir tokiu būdu prisideda prie praktinio
mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymo. Ekspertų grupė vienbalsiai pripažino, kad LSMU biomedicinos
VV biologijos subvienetas yra labai stiprus atliekamų mokslinių tyrimų tematikose ir yra pripažintas
tarptautiniu mastu. Taigi, MTEP veiklos kokybė vertinama labai gerai (4).
Biofizika (02B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
Nors biofizikos subvienetas sudaro gana mažą LSMU biomedicinos VV bendruomenės dalį, jo veikla
gerai matoma ir pripažinta. Daugelis publikuojamų straipsnių yra parengti vien tik šio VV, kiti
(daugiausia su partneriais, bet ir su dideliu LSMU tyrėjų indėliu) skelbiami aukšto lygio žurnaluose,
pavyzdžiui, „Nature Communications“, „Journal of Cell Science“, „Frontiers in Physiology“ ir kt. Kitas
labai teigiamas dalykas yra tas, kad tiek nedaug mokslininkų pritraukia didelį finansavimą:
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

25

projektams, susijusiems su, pavyzdžiui, vidurinės kūno dalies paveldėjimu, tunelių nanovamzdeliais
ar išemija, skiriamas biudžetas, kuris, atsižvelgus į tyrėjų skaičių, yra vienas didžiausių Lietuvoje.
Panašiai kaip ir su biologijos subvienetu, ekspertų grupė pripažino, kad LSMU biomedicinos VV
biofizikos subvienetas yra labai stiprus atliekamų mokslinių tyrimų srityje ir yra pripažintas
tarptautiniu mastu. Taigi, MTEP veiklos kokybė vertinama labai gerai (4).
Medicina (06B)

Vertinamasis vienetas yra lyderis tarptautiniu mastu (įvertinimas: 5 (puikiai)).
Įvertinus bibliometrinius duomenis, taip pat susitikus su šio VV tyrėjais, nustatytos labai produktyvios
kryptys, kuriose kelių mokslinių tyrimų grupių MTEP veiklos efektyvumas yra panašus į geriausių
Europos centrų. Reguliarus aukšto lygio mokslo rezultatų publikavimas, pavyzdžiui, kardiologijos,
gastroenterologijos, kvėpavimo medicinos, dermatologijos, neurologijos srityse, reguliariai
skelbiamos labai gerai cituojamuose žurnaluose (pvz., „The American journal of gastroenterology“,
„Nature structural and molecular biology“, „International journal of cardiology“, „Molecular
medicine“ ir t. t.), yra labai aukšto lygio. Kai kuriose laboratorijose vykdoma veikla, kurios metu
gydytojai, biologai, net slaugytojai, kurie dalį savo laiko skiria sudėtingiems molekuliniams tyrimams,
dirba išvien, yra nuostabus pavyzdys, kaip atrodo gerai išvystyta taikomųjų mokslinių tyrimų veikla
ligoninės patalpose. Atsižvelgusi į didelį skaičių projektų, kuriems skirtas didelis biudžetas, ir labai
aiškią VV strategiją su novatorišku ir aktyviu bendradarbiavimu, ekspertų grupė nusprendė pripažinti
LSMU biomedicinos VV medicinos subvienetą vieninteliu šiuo metu biomedicinos VV Lietuvoje, kurio
MTEP veiklos kokybė vertinama puikiai (5). Tai reiškia, kad kai kuriose srityse, kurių iš tiesų yra
nemažai, LSMU biomedicinos VV medicinos subvieneto MTEP veikla atitinka aukščiausius
tarptautinius standartus.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP
klausimais už akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
LSMU biomedicinos VV – vienas geriausių nacionalinių bendradarbiavimo su verslu pavyzdžių.
Vykdoma daug perspektyvių projektų, galinčių stipriai paveikti visuomenę ir ekonomiką. Pavyzdžiui,
„VoiceScreen“ taikymas su privačiais partneriais, skrandžio ir žarnyno navikų biomarkerių paieška
kvėpuojant, skrandžio mikrobioma (dvigubas tyrimas su Švedija), skrandžio vėžio biomarkerių
projektas su Taivanu, biomedicinos elektroninės įrangos smegenų stebėjimui po insulto projektas iš
privačių investicijų, su KTU, kraujotakos metabolitų tyrimas optiniu būdu, koaguliacijos sistemos
veikimo vertinimo metodikos, susijusios su žmogaus genotipu, kūrimas, naujos kartos ortopedinių
implantų kūrimas ir t. t. LSMU tyrėjai nuolat dalyvauja svarbiose nacionalinėse ir verslo misijose,
pavyzdžiui, padeda rengti gaires Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų
centrui, teikia konsultacijas „Samsung“, „Bayer“, „Novartis“ ir daugeliui kitų. Labai pozityviai
vertinama tai, kad 2013–2017 m. įvairios VV katedros surengė 917 konferencijų ir seminarų. Dalyvių
skaičius viršijo 131 000. Apskritai, VV ekonominis ir socialinis poveikis labai stiprus, todėl vertinamas
labai gerai (4).
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus
(įvertinimas: 5 (puikiai)).
LSMU biomedicinos VV per pastarąjį dešimtmetį nuolat augo. Malonu matyti nuolatines investicijas
į naują įrangą, kuri labai aktyviai naudojama. Biudžetas patobulinimams gaunamas iš įvairių šaltinių,
įskaitant tarptautinius projektus ir projektus su verslo partneriais. Ekspertų grupė pastebėjo, kad
daugelyje subvienetų vyresniuosius mokslo darbuotojus sklandžiai pakeitė jaunesnės kartos.
Skirtingai nei kai kuriuose kituose Lietuvos VV, kuriuose daugelį pareigų vis dar eina beveik pensinio
amžiaus sulaukę darbuotojai, LSMU biomedicinos VV turi aiškiai apibrėžtą strategiją, skirtą kartoms
remti pasitelkiant švietimą tarptautiniu mastu ir šiuolaikinį požiūrį į klinikinius tyrimus. Remdamasi
nacionaliniu lygmeniu nustatyta metodika, ekspertų grupė pripažįsta, kad VV per ateinančius 5–10
metų gali gauti bent vieną papildomą balą, ir todėl pagal nustatytą lentelę jo perspektyvumą vertina
puikiai (5).
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Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Kaip jau minėta, ekspertų grupė nusprendė, kad medicinos subvienetas vertinimo metu yra
vienintelis biomedicinos subvienetas Lietuvoje, kuris nusipelno maksimalaus įvertinimo už vykdomos
MTEP veiklos kokybę. Svarbu pridurti, kad nors subvienetas pripažintas tarptautiniu lyderiu, ne visi
jo elementai yra tokie. Šiuo pastebėjimu norime pabrėžti, kad puikios šio subvieneto dalys,
pavyzdžiui, gastroenterologija ir kardiologija, yra pavyzdys, kaip Lietuva gali būti visiškai
konkurencinga tarptautiniu mastu. Reikėtų visapusiškai remti šių grupių darbą ir sekti jų pavyzdžiu.
Džiaugiamės girdėdami, kad daugiausiai publikacijų skelbiantys mokslininkai aiškiai pripažįstami ir
jiems skiriamas didesnis darbo užmokestis. Visiškai pritariame šiai sistemai ir rekomenduojame
numatyti dar daugiau privilegijų, pavyzdžiui, mažiau įprastinių klinikinių įsipareigojimų tyrėjams,
galintiems pritraukti dar daugiau dotacijų. Ekspertų grupė taip pat norėtų pridurti, kad kitiems šio
VV subvienetams nedaug trūksta iki puikaus įvertinimo, todėl jie turėtų būti vystomi toliau,
išnaudojant labai gerą jų veiklos perspektyvumą. Ekspertų grupė nemato jokių kliūčių, kodėl minėtų
centrų tyrėjai negalėtų laimėti geriausių Europos dotacijų („Horizontas 2020“ ir kt.). Labai sveikintina,
kad įkurta Plėtros tarnyba. Rekomenduojame įdarbinti kuo daugiau darbuotojų, turinčių reikiamų
Europos projektų paraiškų rašymo įgūdžių ir biostatistikos žinių. Manome, kad toks sprendimas
atsipirktų su kaupu. Be to, rekomenduojame apsvarstyti galimybę leisti gydytojams pradėti
doktorantūrą antrojoje rezidentūros pusėje. Dabartinė sistema, kurioje šie du procesai yra visiškai
atskirti, užima per daug laiko, todėl nedaug gydytojų (jei išvis bent vienas) svarsto papildomos
tarptautinės stažuotės galimybę užsienyje baigę studijas. Norėtume, kad daugiau doktorantų
suprastų, jog tarptautinė podoktorantūros stažuotės patirtis baigus studijas (bent 6 mėnesius) yra
privaloma mokymosi visą gyvenimą dalis.
2016 m. fakultetas persikėlė į naują pastatą, kuriame yra puiki infrastruktūra. Fakultetas turėtų toliau
ieškoti išorinių finansavimo šaltinių moksliniams tyrimams ir parengti strateginį finansavimo planą
bei planą, kaip tapti pagrindiniu kandidatu finansavimui, pavyzdžiui, MSCA, gauti. Pritrauktas
finansavimas leistų doktorantams (ypač podiplomines studijas atliekantiems doktorantams) dažniau
studijuoti ir dirbti užsienio universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose, nes šiuo metu tai daro
labai mažai studentų. Tai būtina siekiant kurti novatoriškas mokslines idėjas, ugdyti gebėjimus ir kurti
tinklus. Fakultetas vykdo dvylika studijų programų, dėl kurių mokytojams ir mokslinių tyrimų
darbuotojams tenka didelis įsipareigojimų skaičius ir mažėja laikas, kurį būtų galima skirti mokslinių
tyrimų veiklai. Fakultetas turi apsvarstyti būtinybę atnaujinti mokymo programas arba jas apjungti,
kad būtų subalansuotas darbuotojų darbo laikas ir didesnė jo dalis būtų skiriama moksliniams
tyrimams. Norintys studijuoti pastaruoju metu vis dažniau renkasi programą „Gyvensenos medicina“.
Kuriant naujas programas, reikėtų peržiūrėti ankstesnes programas.
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LSMU_Nurs, Slaugos fakultetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
VV santrumpa

LSMU_Nurs

VV pavadinimas

Slaugos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

33,58

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Slauga (10B)

3

33,58

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Slauga (10B)

LSMU slaugos VV yra gerai įsitvirtinęs šalyje, bendradarbiauja su slaugos krypties institucijomis
tarptautiniu mastu ir atlieka svarbų vaidmenį rengiant nacionalinę sveikatos priežiūros politiką. VV
siūlo vienintelę slaugos doktorantūros studijų programą Lietuvoje ir skatina jaunus studentus siekti
karjeros moksle. Tai, kad VV yra PSO bendradarbiaujantis centras Slaugos studijų ir praktikos srityje,
reiškia, kad VV teikiama klinikinė priežiūra yra kokybiška ir novatoriška. Mokslinės publikacijos
skelbiamos vidutinio IF recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose. Aukščiausio lygio publikacijose
VV nariai nėra nurodyti kaip pirmieji ar vyresnieji (paskutinieji) autoriai. Kadangi publikacijose autorių
yra daugiau nei vienas ir publikacijos autorių sąraše nurodytos kelios užsienio laboratorijos, VV narių
indėlį sunku įvertinti, nors tai ir yra pirmasis žingsnis didesnio tarptautinio matomumo link. VV dažnai
dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, nors juos sunku atskirti pagal pristatymų pobūdį (plakatai,
žodiniai pristatymai, kvietimai vesti paskaitas, pagrindinės paskaitos). Kiekvienais metais, lyginant su
bendrų doktorantūros studentų skaičiumi, studijas baigia nemažai doktorantūros studentų. Galima
būtų padidinti anglų kalba rašomų disertacijų procentinę dalį, taip pat tarptautinių studentų skaičių.
Remiantis aukščiau pateiktu vertinimu, galima teigti, kad LSMU slaugos VV yra stiprus šios krypties
vertinamasis vienetas nacionaliniu lygmeniu, turintis ribotą skaičių mokslinių tyrimų tarptautiniu
mastu. Taigi ekspertų grupė nusprendė, kad jo MTEP veiklos kokybė vertinama gerai (3).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

VV neabejotinai yra svarbi slaugos švietimo įstaiga Lietuvoje, jos visuomeninį poveikį įrodo su
visuomenės sveikata susijusios mokslinių tyrimų ir klinikinės temos (geriatrija, reabilitacija ir sporto
institutas). 2019 m. taps prieinama nauja infrastruktūra, kuri galbūt prisidės prie mokslinių tyrimų
plėtros. Kita vertus, norint, kad būtų plėtojamos novatoriškos sveikatos priežiūros technologijos, bus
reikalingas glaudesnis grupių bendradarbiavimas naudojant šią infrastruktūrą. Didžioji dalis biudžeto
gaunama iš nacionalinių programų ir rodo gerą ekonominį ir socialinį poveikį. Pagrindinė problema –
nėra pastebimo bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi ir kitais sprendimų priėmėjais. Ekspertų
grupės nuomone, prioritetas turėtų būti mokslinių tyrimų finansavimas. VV skelbiamas
recenzuojamas mokslinis žurnalas „NERP“ („Nursing, Education, Research and Practice“) – puiki
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iniciatyva, padedanti skleisti VV mokslinių tyrimų veiklą. VV teikia konsultacijas viešiesiems
subjektams, bet daugiausia nacionaliniu lygmeniu. Išplėsti šių konsultacijų teikimą tarptautiniu
lygmeniu turėtų būti prioritetas. Vos keletas VV tyrėjų dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse ir
komisijose, nors aktyviai veikia nacionaliniu lygmeniu. Kadangi LSMU slaugos VV vykdo mokslinius
tyrimus, kuriuos galima pripažinti svarbiais, o šie lemia gana nedidelį bendradarbiavimo lygį už
akademinės bendruomenės ribų, ekspertų grupė nusprendė, kad VV ekonominis ir socialinis poveikis
vertinamas gerai (3).
MTEP veiklos perspektyvumas
2019 m. pabaigoje VV persikels į naują pastatą (tai patvirtinta susitikimo metu), kuriame daugiau kaip
50 proc. vietos bus skirta mokslinių tyrimų veiklai. Tai reiškia, kad bus galima mokyti daugiau
studentų, nors ekspertų grupė skatina VV padaryti šias patalpas prieinamomis tarptautiniams
studentams. VV vadovybei reikės nepriekaištingai ir patikimai suderinti klinikinių darbuotojų ir
mokslo doktorantų darbą. Ribotas bendradarbiavimas yra pagrindinė kliūtis, atsižvelgiant į klinikinių
užduočių įvairovę. Yra nemažai temų, bet jas tiria palyginti mažas skaičius žmonių, kurių pagrindinė
veikla daugiausia vyksta klinikiniu lygiu. Reikia gerinti matomumą tarptautinėje erdvėje, siekiant
atkreipti tarptautinių sprendimų priėmėjų ir mokslinių tyrimų centrų dėmesį bei paskatinti jų
susidomėjimą. Ekspertų grupė atkreipia dėmesį, kad reikia įdėti nemažai pastangų, jog per
ateinančius 5–10 metų VV potencialas būtų įvertintas bent vienu papildomu balu (šiuo metu jis
vertinamas patenkinamai (2)).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė susidarė įspūdį, kad darbuotojai gana patenkinti dabartiniu valdymu ir nauja
infrastruktūra. Kita vertus, būtų galima pagerinti klinikinio personalo ir doktorantų dialogą. LSMU
slaugos fakultetas 2019 m. persikels į naują pastatą. Tai bus puiki galimybė pagerinti bendravimą ir
dar geriau įtraukti pagrindinius tyrėjus į klinikinę aplinką. Tai padės skatinti MTEP veiklos rezultatų
įgyvendinimą. Ekspertų grupė rekomenduoja mažinti klinikines užduotis mokslininkams, kurių
pasiekimai yra aukšti ir kurie gali sėkmingai gauti dotacijas. Biudžetas, kurio didžiąją dalį sudaro
nacionalinės lėšos, kelia rimtų klausimų dėl VV finansinės padėties artimiausiais metais. Ekspertų
grupė ragina intensyviau bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi ir tarptautiniais finansavimo
teikėjais. Tam, kad naujose, nuo 2019 m. prieinamose patalpose būtų palaikomas aukštas veiklumo
lygis, bus reikalingas naujas finansavimas. Raginama pasamdyti naujų žmonių, kurie mokėtų rašyti
Europos projektų pasiūlymus. Tai padėtų padidinti siekius Europos lygmeniu, kurių šiuo metu stokoja
visi VV. Studentus reikėtų skatinti vykti į užsienį ir teikti prašymus Europos finansavimui gauti.
Susitikimo metu ekspertų grupė susidarė įspūdį, kad doktorantai mieliau lieka VV, o ne vyksta į
užsienį. Nepaisant to, kad tai yra sunkus sprendimas, tarptautinė patirtis yra neatsiejama mokslininko
karjeros dalis.
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LSMU_Odont, Odontologijos fakultetas, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
VV santrumpa

LSMU_Odont

VV pavadinimas

Odontologijos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

40,58

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Odontologija (07B)

3

40,58

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Odontologija (07B)

Mokslinių tyrimų publikacijų skaičius ir kokybė vertinami gerai, o LSMU Odontologijos VV
mokslininkai dažnai yra pirmieji ir (arba) paskutinieji autoriai. Savianalizės suvestinėje sudaromas
įspūdis, kad trūksta reguliariai publikuojančių tyrėjų, dauguma jų koncentruojasi į dantų implantus ir
endodontiką. Tačiau vizito metu išsiaiškinta, kad publikacijos apima daugelį odontologijos sričių.
Didėja publikacijų skaičius ir kokybė. Tarp publikacijų yra nemažai recenzijų, tikriausiai todėl, kad
pradėdami studijas, doktorantai skatinami parašyti sistemingą apžvalgą. Studentai gali pasirinkti, ar
disertaciją rašyti anglų, ar lietuvių kalba. Vis dažniau pasirenkama anglų kalba – iš dalies dėl to, kad
dažniau kviečiami užsienio egzaminuotojai. Fakultetas bendradarbiauja su keliais užsienio
universitetais, įskaitant, pavyzdžiui, daug žadančius planus su Beiruto arabų universitetu, tačiau ryšiai
su jais ir bendradarbiavimo rezultatai kol kas pavieniai. Gautų nacionalinių ir tarptautinių
apdovanojimų sąrašas labai trumpas. Dalyvavimas konkursiniuose MTEP projektuose taip pat labai
menkas, nors fakultetas nesenai (2018 m. rugpjūčio mėn.) pasirašė sutartį su „Prodent“, kurios vertė
beveik siekia 2 mln. eurų. Kadangi LSMU odontologijos VV yra stiprus šios srities VV nacionaliniu
lygmeniu, kurio mokslinių tyrimų lygis tarptautiniu mastu gana ribotas, ekspertų grupė nusprendė
jo MTEP veiklos kokybę įvertinti gerai (3).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Odontologijos fakulteto MTEP veiklos socialinis ir ekonominis poveikis labai kuklus. Vykdomi keli
projektai, kuriais siekiama sukurti produktus, kuriuos galima būtų parduoti, tačiau iki šio tikslo dar
nemažai trūksta. Gali būti, kad numatomoje ateityje viename ar keliuose iš šių projektų bus sukurtas
naudingas produktas. Su vyriausybe bendradarbiaujančių asmenų labai nedaug. Visuomenės
informavimo ir mokslo populiarinimo veikla ribota. Labai nedaug fakulteto narių dalyvauja
tarptautinių žurnalų redakcinėse kolegijose ar tarptautinėse organizacijose. Fakultetas surengė
keletą tarptautinių konferencijų, kurios vėlgi apsiribojo dantų implantų ir veido bei žandikaulio
chirurgijos sritimis. Suvestinėje nurodytas labai nedidelis bendradarbiavimas su visuomene ir
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nežymūs bandymai populiarinti dantų mokslinius tyrimus. Gaila, nes studentų, rezidentų ir mokytojų
skaičius didelis, yra daug daugiau galimybių bendradarbiauti su supančia visuomene tiek regioniniu,
tiek nacionaliniu lygmeniu. Kadangi ekspertų grupė nustatė vykdomą gana svarbią mokslinę veiklą,
bet jos poveikis visuomenei labai ribotas, o su privačiuoju sektoriumi vykdoma labai nedaug projektų,
ekonominis ir socialinis poveikis vertinamas patenkinamai (2).
MTEP veiklos perspektyvumas
Odontologijos fakultete per pastaruosius trejus metus matomas produktyvumo ir kokybės
padidėjimas. Akivaizdi stiprybė ir potencialas – 8000 naujų pacientų kasmet ir daugybė rezidentų,
kuriems reikia dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose. Pacientai ir rezidentai turėtų užtikrinti
galimybes padidinti klinikinių tyrimų skaičių ne tik burnos chirurgijos ir dantų implantų srityse.
Moksliniai tyrimai vykdomi daugelyje odontologijos sričių, tačiau reikia išplėsti jų temas. Yra
galimybių plėtoti mokslinius tyrimus kitose srityse. Daugelis doktorantų projektų yra labai aktualūs
ir įdomūs. Viename iš jų kuriama dvynių kohorta, kurią šiuo metu sudaro 500 porų, iš kurių 50 yra
patvirtintos kaip monozigotinės. Labai tikėtina, kad projektas ateityje gali duoti įdomių rezultatų.
Dėl kohortos ateityje taip pat gali būti užmegzti vertingi tarptautiniai ryšiai. Kitame įdomiame
doktoranto projekte kuriamas naujas metodas, skirtas testuoti dantų pulpos gyvybingumą lazeriniu
dopleriu. Sėkmingai išbandžius metodą, jis galėtų tapti vienu iš standartinių klinikinių metodų. Geras
darbuotojų amžiaus pasiskirstymas. Doktorantūros studentai paliko labai teigiamą ir optimistinį
įspūdį. Fakultetui reikia didinti ir gilinti tarptautinį bendradarbiavimą. Šiuo metu parengta daug
publikacijų su bendradarbiais iš užsienio, bet norėdamas tikrai tapti tarptautiniu, fakultetas turi
aktyviau vykdyti darbuotojų mainus. Reikėtų apsvarstyti galimybę priimti doktorantus iš užsienio ir
skatinti savo doktorantus ir jaunesniuosius tyrėjus įgauti patirties užsienyje. Bendras įspūdis toks,
kad darbuotojai ir doktorantai nusiteikę labai optimistiškai. Jie taip pat yra labai patenkinti
universiteto, ypač už institucijos plėtrą atsakingos institucijos, teikiama parama. Tai, žinoma, gerai,
bet tuo pačiu yra ir silpnybė, nes VV potencialas yra didesnis, nei atrodo ir turėtų būti išnaudojamas
ambicingiau. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą šabloną perspektyvumą vertiname
patenkinamai (2) ir tikimės, kad fakultetas per ateinančius penkerius ar dešimt metų atliks tam tikrus
teigiamus pakeitimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Fakultetas turėtų efektyviau išnaudoti didelį pacientų ir rezidentų skaičių, siekdamas paskatinti
klinikinius tyrimus. Jis turėtų gebėti pritraukti doktorantus iš užsienio, pasiūlydamas jiems galimybę
vykdyti aukšto lygio klinikinius tyrimus. Fakultetui reikėtų nustatyti tarptautinius strateginius
partnerius ir bendradarbiauti su jais. Veido ir žandikaulio vieneto MTEP veiklos aktyvumas didesnis
už fakulteto vidurkį, bet fakultetui reikėtų įdėti daugiau pastangų didinant kitų VV lygį. Nors
doktorantūros studentai atrodė gana patenkinti fakultetu ir norėjo jame pasilikti, juos reikėtų
skatinti podoktorantūros studijas baigti kur nors kitur užsienyje. Tyrėjams turi būti suteikta daugiau
laiko tyrimams atlikti. Tyrimai negali būti atliekami kokybiškai, jei jiems laiko skiriama tik naktimis ir
savaitgaliais.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas
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LSMU_Pharm, Farmacijos fakultetas, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
VV santrumpa

LSMU_Pharm

VV pavadinimas

Farmacijos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

6,25

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

38,23

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Farmacija (08B)

4

38,23

6,25

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Farmacija (08B)

Šio VV tyrėjai visapusiškai demonstruoja pažangą pagal šiuolaikines farmacijos mokslo kryptis. Tai
parodo ir labai geras publikavimo dažnis. Ekspertų grupė įvertino penkias geriausias pastarųjų penkių
metų publikacijas, paskelbtas žinomuose tarptautiniuose žurnaluose, kurių IF 3–6,7. Šiose
publikacijose aiškiai matomas pagrindinis Farmacijos VV tyrėjų vaidmuo. Visose publikacijose, VV
tyrėjas nurodytas kaip pirmasis arba paskutinysis (vyriausiasis) autorius, arba abu. VV tyrėjai pasiekė
daug iki tol nepasiektų rezultatų, o tai susiję ir su išaugusiu citavimų skaičiumi. Vykdomi tarptautiniai
bendradarbiavimo projektai, pavyzdžiui, du H2020 ir ERA NET projektai. Vienas iš sėkmingai
vykdomų H2020 projektų orientuotas į maistą, sveiką gyvenseną ir sveiką senėjimą. VV organizuoja
daug tarptautinių susitikimų. Ypač vertingi kasmet rengiami susitikimai. Vizito metu nustatyta, kad
VV tyrėjai gerai sąveikauja ir bendradarbiauja tarpusavyje. Keletas motyvuotų jaunųjų mokslininkų
kuria ir (arba) dirba su šiuolaikinėmis naujausiomis metodikomis. LSMU Farmacijos VV – labai stiprus
mokslinių tyrimų centras, pripažintas tarptautiniu mastu. Taigi ekspertų grupė nusprendė, kad jo
MTEP veiklos kokybė vertinama labai gerai (4).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

Farmacijos fakultete vykdomi labai aukšto lygio taikomieji moksliniai tyrimai. Daug sąsajų su
taikomuoju sektoriumi, o susitikimų metu ekspertų grupė sužinojo apie kartu su verslo sektoriumi
vykdomus projektus ir daugelį kitų rengiamų projektų. Organizuojamos kasmetinės ir jaunųjų
mokslininkų konferencijos akivaizdžiai daro socialinį poveikį. Labai džiaugiamės populiarinimo veikla,
į kurią įeina bendrųjų visuomenei skirtų straipsnių, didinančių informuotumą apie mokslinių darbų
svarbą, publikavimas. Tai didina VV ir viso universiteto matomumą, kuris yra vienas geriausių
Lietuvoje. Farmacijos VV vykdo svarbią veiklą verslo sektoriuje. Nustatyti daug žadantys susitarimai
su įmonėmis, rengiami daugelis kitų. Vertintojai pastebėjo, kad veikloje, kuria didinamas socialinis
poveikis, vis dažniau naudojamos šiuolaikinės mokslo metodikos. Tiek magistrantūros, tiek
doktorantūros studentai dalyvauja atitinkamoje veikloje. Netgi bendradarbiaujama su užsienio
įmonėmis. Iš tiesų teigiamas šio VV bruožas – tai, kad įkurta pumpurinė įmonė, kurioje taip pat
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dalyvauja doktorantai. Kadangi LSMU Farmacijos fakultete vykdomi labai svarbūs moksliniai tyrimai
ir VV pripažintas labai svarbiu partneriu MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų,
ekspertų grupė nusprendė įvertinti VV ekonominį ir socialinį poveikį labai gerai (4).
MTEP veiklos perspektyvumas
Dabartinė infrastruktūra yra labai tinkama ir suteikia daug galimybių tolesnei plėtrai. Susitikimo
metu išsiaiškinta, kad fakultetas įsikūręs puikiame pastate, kuriame yra labai aukšto lygio įranga ir
laboratorijų erdvė. Naudojamos moderniausios priemonės, kuriomis dalijasi tyrėjai. Farmacijos
fakultetas taip pat planuoja įkurti naują Taikomosios chemijos ir farmacijos tyrimų centrą, kuris gerai
atitiktų naujų technologijų ir stebėsenos sistemų strategiją. Kaip vieną iš galimų problemų ateityje
pastebėjome santykinai mažą 25–34 metų mokytojų skaičių. Pagal vertinimo taisykles, ekspertų
grupė už veiklos perspektyvumo kriterijų galėjo skirti tik vieną iš dviejų balų. Pirmasis – 2, reiškiantis,
kad nėra jokio progreso, antrasis – 5, reiškiantis, kad progresas užfiksuotas keliose srityse (tai
tikriausiai per daug optimistiška). Po ilgos diskusijos, kurios metu atsižvelgta į visus analizuotus
parametrus, ekspertų grupė galiausiai nusprendė, kad VV ir toliau ženkliai tobulės per ateinančius
5–10 metų. Taigi, pagal nustatytą skalę, nusprendėme įvertinti Farmacijos VV perspektyvumą puikiai
(5).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turėtų toliau gerinti savo padėtį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Siekdama palengvinti šį
procesą, ekspertų grupė pateikia keletą rekomendacijų: Reikėtų didinti studentų
internacionalizaciją, kuri turėtų teigiamą poveikį studentų tobulėjimui ateityje. Praverstų dar labiau
suintensyvinti bendradarbiavimą VV viduje, t. y. tarp farmacijos chemijos srities ir vaistų tiekimo
srities grupių. Reikėtų skatinti ryšį tarp klinikų ir VV. Be to, kadangi Farmacijos fakultete nėra
farmakologijos katedros, reikėtų sutelkti dėmesį į tolesnę Klinikinės farmacijos katedros plėtrą.
Reikėtų toliau plėtoti ir remti nanotechnologijas ir nanomediciną, kurios sudaro svarbią MTEP veiklos
dalį.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas
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LSMU_PubHealth, Visuomenės sveikatos fakultetas, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
VV santrumpa

LSMU_PubHealth

VV pavadinimas

Visuomenės sveikatos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

6,25

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

43,55

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Visuomenės sveikata (09B)

2

43,55

6,25

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Visuomenės sveikata (09B)

LSMU Visuomenės sveikatos VV – tai didžiausia visuomenės sveikatos mokykla Lietuvoje, turinti
dvylika skirtingų studijų programų ir devynias mokslinių tyrimų grupes. Visuomenės sveikatos
fakulteto mokslinių tyrimų stiprioji sritis – epidemiologiniai tyrimai su didelės apimties duomenų
bazėmis. Neseniai, bendradarbiaujant su IT įmone, pradėtas naujas mokslinių tyrimų projektas su
„didžiaisiais duomenims“. Vadovaujantis apie tyrimą pateiktais duomenimis, sėkmingai paskelbtas
ne vienas kelių centrų atliktas klinikinis tyrimas. Vertinimui atrinktos publikacijos daugiausiai
paskelbtos aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, nors Visuomenės sveikatos fakultetui tenkanti
aukščiausią IF turinčių publikacijų dalis yra nedidelė (0,059, 0,005). VV aktyviai dalyvauja tarptautinių
centrų tinklų veikloje, bet neužima vadovaujančio vaidmens (pirmojo ar paskutiniojo autoriaus) ir
nevykdo kokybiškų originalių mokslinių tyrimų. Ganėtinai aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose
tinkluose (pvz., PSO, HBSC). VV taip pat nemažai dalyvauja konkursiniuose projektuose nacionaliniu
(genetinių ir elgsenos veiksnių sąveika, lėtinių ir (arba) neužkrečiamųjų ligų rizika) ir tarptautiniu
mastu (pvz., „ATHLOS“, „Horizontas 2020“; „SILNE“, „7thFP“; „CRO SCREENING“, ES „Twinning“
projektas; „... modelio kūrimas“, „Norvegijos finansinis mechanizmas“). Visuomenės sveikatos
fakultetui tam tikru mastu skiriamas tiek nacionalinis, tiek tarptautinis finansavimas moksliniams
tyrimams. Apskritai, doktorantūros studijos vykdomos gerai. Per penkerių metų vertinimo laikotarpį
baigta 21-a doktorantūros disertacija – geras rodiklis, lyginant su bendru doktorantų skaičiumi.
Disertacijos dažniausiai publikuojamos lietuvių kalba, vos keletas – anglų. Šį rodiklį reikėtų gerinti,
skatinant rašyti anglų kalba. Visuomenės sveikatos doktorantūros programoje nėra doktorantų iš
užsienio. Ekspertų grupė, remdamasi nustatyta vertinimo sistema, nusprendė įvertinti aukščiau
aprašytą MTEP veiklos lygį patenkinamai (2), t. y., VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu su
prastu tarptautiniu matomumu.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Visuomenės sveikatos fakultete nagrinėjamos svarbios mokslinių tyrimų temos (socialinė ir
ekonominė rūkymo nelygybė, Lietuvos suaugusiųjų gyventojų sveikata, sveikas senėjimas,
nacionalinė vėžio atrankos programa, fizinė ir psichinė sveikata, vaikų ir paauglių sveikata), todėl
daroma stipri įtaka Lietuvos visuomenei. Dauguma partnerių yra iš viešojo sektoriaus, paminėta labai
nedaug MTEP veiklos su privačiu sektoriumi. Fakulteto tyrėjai dalyvauja nacionalinėse komisijose,
mokslinių tyrimų taryboje ir sveikatos tarybose. Visuomenės sveikatos fakulteto atstovas taip pat
atstovauja Lietuvai PSO regioninio komiteto pakomitetyje. Fakultetas teikia konsultacijas sveikatos
srityje piliečiams, vietos bendruomenei, specialistams ir politikos formuotojams. Mokslas
populiarinamas dalyvaujant radijo pokalbiuose, rengiant straipsnius ir seminarus tėvams,
mokytojams ir parlamentui. Pateikti du bendradarbiavimo su verslu sutarčių pavyzdžiai. Fakultetas
aktyviai organizuoja kasmetinę tarptautinę ar nacionalinę konferenciją arba mokslinį susitikimą su
tarptautiniais partneriais, kaip antai PSO. Aktyviai dalyvaujama tarptautinėse konferencijose,
daugiausia pristatant žodinius pranešimus, bet nepateikta jokios informacijos apie pagrindines
paskaitas. Fakulteto tyrėjai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių mokslinių žurnalų redakcinėse
kolegijose, taip pat tarptautinėse darbo ir ekspertų grupėse. Apskritai, VV ekonominis ir socialinis
poveikis labai svarbus, todėl vertinamas labai gerai (4).
MTEP veiklos perspektyvumas
Remiantis metodika, kurios turėjo laikytis ekspertų grupė, dabartinis Visuomenės sveikatos
fakulteto veiklos perspektyvumas vertinamas patenkinamai (2) ir per ateinančius 5–10 metų gali
pakilti iki gero (3) arba labai gero (4). Ekspertų grupė mano, kad Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas turi galimybę pagerinti įvertinimą vienu balu per
ateinančius penkerius ar dešimt metų. Toks pastebėjimas grindžiamas tiksliais šiuo metu vykdomų
projektų stebėjimais ir numatomu dabartinės veiklos rezultatų skaičiumi. VV gana mažas, todėl
didelių ir greitų pokyčių tikėtis sunku, bet, remiantis vyraujančiu optimizmu ir vykdomais projektais,
kiekvienas VV elementas realiai gali pagerinti veiklą vienu papildomu balu.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė Visuomenės sveikatos fakultetą vertina teigiamai: fakultetas turi motyvuotus
tyrėjus, mokytojus, doktorantus ir administracijos darbuotojus. Šie nurodė, jog teikiama naudinga
parama mokslinių tyrimų veiklai, pavyzdžiui, neseniai įsteigta universiteto plėtros tarnyba rengia
finansavimo paraiškas ir publikacijas. Visuomenės sveikatos fakultetas aktyviai bendradarbiauja
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 2016 m. fakultetas persikėlė į naują pastatą, kuriame yra puiki
infrastruktūra. Fakultetas turėtų toliau ieškoti išorinių finansavimo šaltinių moksliniams tyrimams ir
parengti strateginį finansavimo planą bei planą, kaip tapti pagrindiniu kandidatu finansavimui,
pavyzdžiui, MSCA, gauti. Pritrauktas finansavimas leistų doktorantams (ypač podiplomines studijas
atliekantiems doktorantams) dažniau studijuoti ir dirbti užsienio universitetuose ir mokslinių tyrimų
institutuose, nes šiuo metu tai daro labai mažai studentų. Tai būtina siekiant kurti novatoriškas
mokslines idėjas, ugdyti gebėjimus ir kurti tinklus. Fakultetas vykdo dvylika studijų programų, dėl
kurių mokytojams ir mokslinių tyrimų darbuotojams tenka didelis įsipareigojimų skaičius ir mažėja
laikas, kurį būtų galima skirti mokslinių tyrimų veiklai. Fakultetas turi apsvarstyti būtinybę atnaujinti
mokymo programas arba jas apjungti, kad būtų subalansuotas darbuotojų darbo laikas ir didesnė jo
dalis būtų skiriama moksliniams tyrimams. Norintys studijuoti pastaruoju metu vis dažniau renkasi
programą „Gyvensenos medicina“. Kuriant naujas programas, reikėtų peržiūrėti ankstesnes
programas.
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LSU_SBF, Sporto biomedicinos fakultetas, Lietuvos sporto universitetas
VV santrumpa

LSU_SBF

VV pavadinimas

Sporto biomedicinos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sporto universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

21,66

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

60,14

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

3

19,16

53,85

Visuomenės sveikata (09B)

2

1

3,15

Medicina, slauga (06B, 10B)

2

1,5

3,14

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Biologijos padalinio MTEP veiklos analizės metu nustatyta, kad per pastaruosius penkerius metus
žymiai padidėjo tiek publikacijų kokybė, tiek jų kiekis. Daugumoje iš 32-ų geriausių mokslinių
publikacijų šio VV autoriai yra pirmoje arba paskutinėje autorių sąrašo vietoje, o publikacijos
dažniausiai priskiriamos Q1, t. y. gerai vertinamoms publikacijoms, turinčioms vidutinį IF. Daugiausia
dėmesio skiriama smegenų ir nervų bei raumenų prisitaikymui bei kūno reakcijos į šilumą ir šaltį
mechanizmams. Ilgas tarptautinių partnerių ir studentų judumo pirmaujančiose tarptautinėse
mokslinių tyrimų grupėse sąrašas. Tyrėjai ir doktorantai nurodo, kad yra visiškai patenkinti dabartine
padėtimi ir teigia, kad universitetas jiems teikia pakankamą paramą. Visi doktorantai labai teigiamai
atsiliepė apie savo vadovus, yra jais patenkinti. Jiems suteikiama studijų temų pasirinkimo laisvė.
Dalis doktorantų kurį laiką buvo užsienyje. Kai kurie turi vadovus iš užsienio. Dauguma doktorantų,
baigę studijas, norėtų pasilikti dabartiniame VV ir jaučiasi užtikrintai dėl ateities. Iš septynių nurodytų
konkursinių MTEP projektų, trys gali būti laikomi taikomais pagrindiniais tyrimais. Yra 3 projektai,
kuriuose nurodė ir kiti du LSU VV, dalyvavę šiame vertinime . VV tyrėjai jau yra sukūrę keletą įrenginių
prototipų. Ekspertų grupė, remdamasi nustatyta vertinimo sistema, nusprendė įvertinti aukščiau
aprašytą MTEP veiklos lygį gerai (3), t. y., LSU-SBF Biologijos padalinys yra stiprus nacionaliniu mastu
su ribotu matomumu tarptautinėje erdvėje.
Visuomenės sveikata (09B)

Pagal pateiktus dokumentus, VV yra santykinai nedidelis, turi 1 vyr. tyrėją, 1 profesorių, 2 dėstytojus
ir 2 asistentus. Geriausių penkių pastarųjų metų publikacijų sąraše nurodytos 6 publikacijos (2
patenka į Q1 (aukštos kokybės), 3 – į Q2 (vidutinės kokybės) ir 1 – į Q3 (žemos kokybės)), iš kurių tik
dviejose VV autoriai yra pirmieji, t. y. dabartinė MTEP veiklos kokybė gana prasta. Nurodyti penki
MTEP projektai, iš kurių trys baigti, du vykdomi. Deja, nepateikta jokios kitos informacijos, todėl
sunku atlikti objektyvų vertinimą. Vizito metu papildoma informacija nepateikta. Ekspertų grupė,
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remdamasi nustatyta vertinimo sistema, nusprendė įvertinti aukščiau aprašytą Visuomenės
sveikatos padalinio MTEP veiklos lygį patenkinamai (2), t. y., VV vertinamas patenkinamai
nacionaliniu mastu su prastu mastu tarptautinėje erdvėje.
Medicina, slauga (06B, 10B)

Pateiktuose dokumentuose nurodytas 1 vyr. tyrėjas, 2 tyrėjai, 2 profesoriai ir 3 docentai. Nurodytos
aštuonios geriausios publikacijos (5 pirmame ketvirtyje, 1 – antrame ir 2 – trečiame). Iš penkių
geriausių publikacijų, trijose VV autoriai yra pirmieji. Publikacijos savo srityje yra kokybiškos,
dauguma jų paskelbtos 2017 m. Nurodyti penkti MTEP projektai, iš jų du priskirti biologijos, vienas –
visuomenės sveikatos sričiai. Sunku suprasti, kuriuos projektus priskirti kuriam VV. Kaip ir dėl
Visuomenės sveikatos padalinio, taip ir dėl šio VV jokios kitos informacijos nepateikta. Ekspertų
grupė, remdamasi nustatyta vertinimo sistema, nusprendė įvertinti aukščiau aprašytą MTEP veiklos
lygį patenkinamai (2), t. y., VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu su prastu matomumu
tarptautinėje erdvėje.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Šio VV ekonominį ir socialinį poveikį parodo keli geri pavyzdžiai: ryšys su Lietuvos tautiniu olimpiniu
komitetu ir įvairiomis sporto asociacijomis, pavyzdžiui, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos
baidarių ir kanojų irklavimo federacija ir keliomis kitomis sporto tarybomis, kaip antai Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu. Aktyviai dalyvaujama keliose darbo grupėse, pavyzdžiui, Baltijos sporto
mokslo draugijoje, Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinkle. Taip pat pastebėjome, kad
aktyviai populiarinamas mokslas. Kita vertus, trūksta tarptautinių dotacijų moksliniams tyrimams,
kurios galėtų lemti didesnį poveikį ekonomikai. Per pastaruosius dvejus metus VV nelaimėjo nė
vienos tarptautinės MTEP finansavimo programos. Valstybės institucijų ir savivaldybių bei kitų
viešojo sektoriaus institucijų MTEP projektų skaičius nuo 2013 m. iki 2017 m. krito, o bendras skaičius
– palyginti mažas. Metinėje ataskaitoje iš viso nurodyti 32 projektai, iš kurių 6 buvo skelbti
pakartotinai iš praėjusių metų. VV atlieka svarbią MTEP veiklą, tačiau mažai bendradarbiauja su
privačiuoju sektoriumi, sprendimų priėmėjais ir visuomene, todėl MTEP veiklos ekonominis ir
socialinis poveikis ribotas. Jis vertinamas gerai (3).
MTEP veiklos perspektyvumas
Fakultetas išreiškė siekį pagerinti tarptautinį reitingą nuo dabartinio 200–300 (Šanchajaus Jiao Tong
universiteto reitingas) iki 100. Vis dėlto, nelabai aišku, kaip šį tikslą galima būtų pasiekti. Fakultete
nusistovėjusios mokslinių tyrimų tradicijos, jis stiprus tokiose mokslinių tyrimų srityse, kaip smegenų
ir nervų bei raumenų adaptacijos ir kūno reakcijos į šilumą ir šaltį mechanizmai. Per ateinančius
penkerius metus fakultetas planuoja sutelkti dėmesį į dvi pagrindines temas: sportą ir mitybą
medicinoje bei neuromuskulinės sistemos fizioterapiją. Neaišku, kaip jos susijusios su biologijos
(01B), visuomenės sveikatos (09B) ir medicinos, slaugos (06B, 10B) studijų programomis.
Administraciniai darbuotojai išreiškė susirūpinimą susijungimu su kitais universitetais. Tyrėjai
pageidauja, kad universitetas patobulintų studijų reikmenų užsakymo paslaugą, nes šiuo metu
reikmenų užsakymas trunka per ilgai (mažiausiai 6 mėnesius). Tyrėjai mano, kad trūksta finansavimo
galimybių, nors nurodė, kad moksliniams tyrimams universiteto teikiama parama yra pakankama.
Doktorantai norėtų, kad būtų skirtas didesnis biudžetas dalyvavimui konferencijose. VV turi kelis
moksliniais tyrimais pagrįstus MTEP produktus, kuriuos sukūrė pats. Tačiau nė vienas iš jų nėra
patentuotas ar pasiūlytas įmonėms. Apskritai, Biologijos VV per ateinančius 5–10 metų gali pagerinti
MTEP veiklos kokybės bei ekonominio ir socialinio poveikio vertinimus 1 balu. Ar tai gali padaryti ir
kiti du VV – neaišku. Veiklos perspektyvumas vertinamas patenkinamai (2).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV reikėtų tęsti stiprius mokslinius tyrimus (smegenų ir nervų bei raumenų adaptacijos, raumenų
hipertrofijos ir atrofijos, jėgos ir ištvermės treniravimo, kūno reakcijos į šilumą ir šaltį mechanizmų
srityse). Taip pat reikėtų skatinti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, kurie leistų įgyti didesnį
tarptautinį pripažinimą ir daryti didesnį poveikį tarptautiniu mastu. Galiausiai, VV turėtų stengtis
rengti kokybiškus mokslinius tyrimus, susijusius su fizine veikla ir sportu, taip pat visuomenės
sveikata, siekdamas padidinti poveikį priimamiems nacionalinės politikos sprendimams. Akivaizdu,
kad trūksta tarptautinių dotacijų moksliniams tyrimams, kuriomis taip pat būtų finansuojamas MTEP
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infrastruktūros modernizavimas. Tai galima gerinti įsteigiant tarnybą arba samdant darbuotojus,
kurie padėtų tyrėjams komercializuoti MTEP veiklos rezultatus sporto ir susijusiose srityse, didinti
socialinį ir ekonominį poveikį visuomenei. VV gali būti naudinga paskatinti tyrėjus ir doktorantus
daugiau siekti daugiau iniciatyvų MTEP veikloje, ypač paskatinti tyrėjas moteris siekti profesūros.

38

Biomedicinos mokslai

NVI, Nacionalinis vėžio institutas, Nacionalinis vėžio institutas
VV santrumpa

NVI

VV pavadinimas

Nacionalinis vėžio institutas

Institucijos pavadinimas

Nacionalinis vėžio institutas

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

25,51

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

0

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

4

13,73

0

Biofizika (02B)

4

3,52

0

Medicina (06B)

3

8,26

0

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

NVI – vienintelė Lietuvoje beveik vien tik onkologijai skirta institucija, jungianti mokslinius tyrimus ir
klinikinę veiklą, taip pat onkologijos srities gydytojų ir paramedicinos personalo švietimą ir mokymą.
Tai, kad NVI neseniai įstojo į Europos vėžio mokslinių tyrimų ir gydymo organizaciją (EORTC), reiškia,
kad jo teikiama priežiūra ir laboratorijose vykdomi klinikiniai tyrimai pripažinti tarptautiniu mastu.
MTEP veikla antrinėje biologijos srityje vertinama labai gerai. Tai rodo ir publikacijų sąrašas
recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose („Lung Cancer“, „Virology“, „British Journal of Cancer“,
„Human Molecular Genetics“ ir kt.). Atlikus išsamesnę analizę, nustatyta, kad nepaisant to, jog 20
straipsnių nagrinėtos 15 skirtingų ir (arba) nesusijusių temų, lietuviai buvo pagrindiniai tyrėjai 15-oje
publikacijų, kurių IF svyravo nuo 7,2 iki 0,9 (vidutiniškai 4,9). Vis dėl to, mažiausiai 6 projektai,
daugiausia epidemiologijos srityje, įtraukti į biologijos, o ne medicinos sritį, todėl objektyviai įvertinti
MTEP veiklą gana sudėtinga. Šį klausimą konstruktyviai aptarėme ir išsiaiškinome su vyresniaisiais
mokslo darbuotojais vizito metu. Kadangi NVI biologijos padalinys – stiprus mokslinių tyrimų
vienetas, pripažintas tarptautiniu mastu, ekspertų grupė nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę
labai gerai (4).
Biofizika (02B)

Geriausi moksliniai tyrimai atliekami biofizikos srityje, nanotechnologijų, nanomedicinos, kvantinių
taškų ir fotosensibilizatorių kryptyse. Dviejuose originaliuose straipsniuose nagrinėjamos
nanoinžinerijos būdu užaugintos odos mezenchiminės kamieninės ląstelės (galimybė panaudoti jas
gabenti kvantinius taškus navikų šalinimui). Visi biofizikos tyrimai atlikti Lietuvoje arba įgyvendinant
tarptautinius projektus, kuriuose pagrindinis tyrėjas – Lietuvos mokslininkas. Penkiolikos susijusių
publikacijų IF svyruoja nuo 7,002 iki 2,093 (vidutiniškai 4,383). Galima būtų pagerinti bendrą
publikacijų skaičių, taip pat šios itin specializuotos srities mokslinių žurnalų, kuriuose publikacijos
skelbiamos, kokybę, taip dar labiau padidinant citavimų skaičių. Dauguma apdovanojimų skiriami tik
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas
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Lietuvos akademijų. Siekiant gerinti mokslinių tyrimų grupių matomumą tarptautiniu mastu, reikia
skatinti dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose. Atsižvelgiant į mokslinių publikacijų skaičių
biofizikos srityje ir į gana nedidelį tyrėjų ir doktorantų skaičių, užfiksuoti parametrai vertinami gerai,
bet tarptautinis matomumas vis tiek ribotas. Kadangi NVI biofizikos padalinys, panašiai kaip ir
biologijos, yra stiprus mokslinių tyrimų vienetas, pripažintas tarptautiniu mastu, ekspertų grupė
nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę labai gerai (4).
Medicina (06B)

Didžioji dalis medicinos sričiai priskiriamų straipsnių publikuojami geruose specializuotuose
moksliniuose žurnaluose. Dvidešimt vieno straipsnio, peržiūrėto ekspertų grupės, IF svyruoja nuo
36 iki 1,487 (vidutiniškai 4,012). Tačiau aukščiausio lygio publikacijose VV nariai nėra nurodyti kaip
pirmieji ar vyresnieji (paskutinieji) autoriai. Tarptautiniuose susitikimuose pateikta keletas
pristatymų, bet sunku atskirti žodinius pristatymus nuo paskaitų ar kviestinių paskaitų. Labiausiai
reikėtų didinti matomumą tarptautiniu mastu ir ginamų disertacijų skaičių. Išanalizavus MTEP veiklą
medicinos srityje, iš esmės išskiriamos dviejų rūšių publikacijos: paremtomis vietine duomenų baze,
pavyzdžiui, Nacionaliniu vėžio registru (įsikūrusiu NVI), kaip nekeista, dažnai vykdomos
bendradarbiaujant su kitais registrais (pvz., Heidelbergu, Vokietija), ir paremtomis pakankamai
didelio masto bendradarbiavimu (pvz., plaučių vėžys, vietinė vėžio rizika Baltijos Černobylio valymo
darbuotojų grupėje), įtraukiančiomis kelias šalis. Daugelis vienos ar kitos rūšies publikacijų
skelbiamos geruose recenzuojamose moksliniuose žurnaluose, pavyzdžiui, „British journal of
dermatology“ ir „Annals of oncology“. Tačiau tai daugiausia klinikiniai tyrimai. Kasmet atlikta daugiau
kaip 20 II–IV etapų klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 pacientų ir 15 proc. NVI
darbuotojų. Nepaisant to, kad 2017 m. NVI įstojo į EORTC ir buvo pasirinktas kaip kelių klinikinių
tyrimų centras Lietuvoje, šiuo metu mokslinių publikacijų skaičius nesiekia biofizikos ir biologijos
sričių. Nepaisant to, NVI laikomas stipriu ir pirmaujančiu onkologijos srities VV nacionaliniu lygmeniu,
galinčiu ženkliai pagerinti matomumą tarptautiniu mastu, jei tikslingiau ir racionaliau išnaudos
ribotus klinikiniams tyrimams skirtus išteklius.
Aiškios institucinės klinikinių tyrimų strategijos trūkumas pasimato ir įvertinus tyrimo kryptis, kurios
yra labai įvairios (kaip ir biologijos srityje, atsitiktine tvarka maišomi epidemiologiniai ir klinikiniai
tyrimai): bazinių ląstelių karcinoma, alkoholis ir vėžys, iatrogeninis storosios žarnos pažeidimas
kolonoskopijos metu, prostatos vėžys [x7], vėžio vakcina, proktologija ir nėštumas, hematologinės
ligos Europoje, chemoterapija ne smulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui gydyti, vitaminas D ir vainikinių
arterijų liga, skrandžio vėžys, krūties vėžys ir t. t.
Ekspertų grupė mano, kad galėtų būti efektyviau išnaudoti žmogiškieji ištekliai, veiksmingiau
išnaudojant turimą mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir geriau koordinuojant tos pačios srities ir (arba)
krypties (pvz., prostatos vėžio) mokslinių tyrimų projektus. Būtinybė veiksmingiau koordinuoti
klinikinių tyrimų strategiją ir išteklių paskirstymą matoma ir prostatos vėžio srityje. Ši sritis galėtų
būti tiriama NVI onkourologijos skyriuje, kuris 2017 m. Europos urologų draugijos pripažintas
prostatos vėžio gydymo kompetencijos centru – pirmuoju Baltijos regione. Nepaisant to, prostatos
vėžio tyrimai atlikti ar vykdomi NVI imunologijos skyriuje. Taip pat didelis atotrūkis tarp klinikinio
darbo (veiklos) ir mokslinių tyrimų laboratorijų. Šio atotrūkio neužpildo ir viešosios valdžios atstovai,
kurie dalyvauja NVI tiek kaip tyrėjai, tiek kaip darbuotojai. Reikėtų geriau organizuoti ir koordinuoti
daugiadisciplinius ir tarpdisciplinius mokslinių tyrimų projektus instituciniu lygmeniu tarp klinikinių ir
laboratorinių skyrių, aiškiai nustatant mokslinių tyrimų padalinius ir skiriant jiems valdyti visą darbo
dieną dirbančius tyrėjus. Tai vienintelis būdas kurti efektyvesnius ir produktyvesnius, tarptautinius
standartus atitinkančius bendrus mokslinių tyrimų projektus. Strateginius prioritetus reikia aiškiai
apibrėžti ir reguliariai vertinti daugiadisciplinėse ir tarpdisciplininėse diskusijose. Kadangi NVI
medicinos padalinys – stiprus mokslinių tyrimų vienetas su ribotu tarptautiniu pripažinimu, ekspertų
grupė nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę gerai (3).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
NVI nebejotinai yra svarbi nacionalinė vėžio gydymo, diagnozavimo, su vėžiu susijusio švietimo ir
mokslinių tyrimų įstaiga. Kasmet atliekama daugiau kaip 20 II–IV etapo klinikinių tyrimų, kuriuose
dalyvauja virš 120 pacientų. Vienas iš pavyzdžių – tyrimas „Vėžio stebėsena remiantis registro
duomenimis. Lietuvos nacionalinės prostatos vėžio ankstyvojo diagnozavimo programos rezultatai
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ir rekomendacijos“, paskelbtas „European Journal of Cancer“ (IF 6) ir turėjęs poveikį nacionaliniu bei
tarptautiniu mastu.
Viena instituto stiprybių kai kurie VV ekspertai dalyvauja ES darbo grupėse. Norint ir toliau išlikti
nanomedicinos srities priešakyje, reikia toliau plėtoti vietinį aukštųjų technologijų sektorių, įsigyjant
naują įrangą, samdant žmogiškuosius išteklius ir palaikant perspektyviausius doktorantus (kurie
privalo praplėsti patirtį užsienyje). Dar vienas reikalavimas siekiant užtikrinti instituto plėtrą – siekti
geresnės sąveikos ir efektyvesnio bendradarbiavimo tarp gydytojų ir technologijų tyrėjų.
Didžiausias poveikis ateityje numatomas plėtojant technologijas, leidžiančias pagerinti ankstyvą
vėžio diagnozę, t. y. genominius ir proteominius žymenis, naujus radiologinius metodus ir svarbiausia
– nanotechnologijas. Kai kurie NVI tyrėjai jau yra šių tyrimų priešakyje. Šie žmonės tiek
akademiniame, tiek privačiame sektoriuje yra ekspertai, gebantys kiekvienam pacientui geriau
pritaikyti gydymo metodą, paremtą vėžio reakcijos į gydymą ir (arba) jo progresavimo prognozėmis,
gautomis atlikus molekulinius ir ląstelių biomarkerių testus. Taip pat pasirinkdami tikslesnę gydymo
strategiją, kad būtų sumažinta žala sveikiems audiniams. Bendrai doktorantų skaičius šioje
perspektyvioje nanotechnologijos kryptyje yra gana mažas (5), bet gana geras medicinos srityje [77
(52 MVDDA)]. Vizito metu nebuvo pateikta aiškaus atsakymo dėl dabartinio ir būsimo
nanotechnologijų ir nanomedicinos projektų finansavimo. Nacionaliniu mastu nustatyta problema,
kad universitetai daugiausia užsiima mokymu ir švietimu. Tikriausiai dėl šios priežasties doktorantų
skaičius perspektyvioje nanomedicinos kryptyje NVI yra santykinai mažas. Kita tiesioginė to pasekmė
– neefektyviai ir neproduktyviai mokslinių tyrimų projektams ir publikavimo veiklai išnaudojamos
infrastruktūros ir žmogiškieji ištekliai, nepaisant to, kad pastarieji turi patirties ir didelį žmogiškąjį
potencialą; taip pat įdomi NVI gydomų onkologinių patologijų įvairovė. NVI taip pat aktyviai
propaguoja mokslinę informaciją TV programose, radijuje, laikraščiuose. Pranešimas apie kepenų
vėžio gydymą taikant NVI lietuvių tyrėjų (onkologų, radiologų) ir medicinos ekspertų iš Vokietijos
sukurtą ir sėkmingai pritaikytą metodą tikriausiai padėjo patraukti jaunųjų mokslininkų dėmesį ir
pritraukti įmonių finansavimą. Dauguma doktorantų atvyksta iš Vilniaus universiteto (VU). Juos
reguliariai prižiūri NVI ir VU vadovai ir rėmėjai. Kadangi NVI vykdomi labai svarbūs moksliniai tyrimai
ir VV pripažintas labai svarbiu partneriu MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų,
ekspertų grupė nusprendė įvertinti VV ekonominį ir socialinį poveikį labai gerai (4).
MTEP veiklos perspektyvumas
Nuo 2017 m. NVI vykdo klinikinius tyrimus kartu su Europos mokslinių tyrimų centrais. Ribotas
klinikinių tarnybų ir mokslinių tyrimų laboratorijų bendradarbiavimas gali tapti pagrindine kliūtimi,
nes gydytojų ir tyrėjų darbo krūvis, įsipareigojimai ir prioritetai atliekant užduotis gerokai skiriasi. Be
to, NVI infrastruktūra ir žmogiškieji ištekliai daugiau ar mažiau veiksmingai naudojami mokymams ir
švietimui, kadangi atrinkdamas stažuotojus, studentus ir doktorantus, NVI daugiausia pasikliauna
universitetais. Galbūt reikėtų apsvarstyti galimybę įkurti doktorantūros mokyklą bendrai NVI ir
Vilniaus universiteto vykdomiems klinikiniams tyrimams. Optimizmo teikia šiuo metu vykdomi
geriausi projektai, pavyzdžiui, NVI vedamas nacionalinis vėžio registras, atnaujinta NVI akreditacija,
kurią suteikė Europos vėžio institutų organizaciją (OECI), būsimas stereotaksinės abliacinės
radioterapijos įrangos (SABR) diegimas ir vykdoma 2016 m. įkurtos genetinės diagnostikos
laboratorijos plėtra. Neseniai įgyta biobankininkystės licencija (2017 m.) yra dar viena galimybė
efektyviau ir produktyviau išnaudoti biologinę pacientų medžiagą vietos mokslinių tyrimų veikloje ir
bendruose tyrimuose su Lietuvos ir tarptautinėmis mokslinių tyrimų grupėmis. 2017 m. NVI taip pat
įstojo į Europos vėžio gydymo ir mokslinių tyrimų organizaciją (EORTC) ir turi rimtą galimybę išplėsti
NVI grupių vykdomų klinikinių tyrimų spektrą ir tarptautinį matomumą. Įvertinusi publikacijų skaičių
trijų sričių (biologijos, biofizikos, medicinos) aukšto lygio recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose,
ekspertų grupė pabrėžia, kad vykdoma MTEP veikla atrodo labai perspektyvi. Vadovybei ir
pagrindiniams tyrėjams reikėtų atkreipti dėmesį į pastaraisiais metais nuolat krintantį bendrą
projektų skaičių. NVI mokslininkai ir tyrėjai dažnai finansuojami iš ŠMM arba LMT skiriamų
asignavimų, kurie priklauso nuo institucijos mokslinių publikacijų skaičiaus ir kitų kintamųjų, kaip
antai, dalyvavimo įvairiuose projektuose (tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu). Nacionalinis vėžio
institutas privalo aktyviau dalyvauti koordinuojant visus naujus „Horizontas 2020“ projektus ar jų dalį,
arba bent jau būtų šių projektų partneriu.
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Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Šiuo metu institucija turi aiškią strategiją remti kelių mokslinių tyrimų krypčių mokslines publikacijas
ir plėtrą. Tai įrodo aplinkybė, kad NVI Biofizikos VV pripažįstamas stipriu nanomedicinos,
nanoprogramų, vaizdavimo, radioterapijos ir kitų sričių vienetu nacionaliniu mastu. Nepaisant to,
svarbu pabrėžti menką šios perspektyvios srities doktorantų skaičių (5, palyginti su 77 medicinoje).
NVI gauna didelę finansinę paramą iš valstybės, tačiau galėtų siekti didesnių tarptautinių Europos
Komisijos dotacijų (ypač medicinos srityje), pavyzdžiui, iš EMTT vykdomos „Horizontas 2020“ ir kitų
programų. Norėdama tai padaryti, NVI vadovybė privalo įkurti efektyviai veikiančią tarnybą (su
specialiais darbuotojais ir infrastruktūra), kuri remtų „intra muros“ strategijos ir logistikos
įgyvendinimą padėdama potencialiems ir esamiems tyrėjams teikti veiksmingesnius prašymus
Europos dotacijoms gauti. NVI vadovybė ir vietos tyrėjai turėtų liautis dangstęsi klasikiniu
argumentu, kad Lietuvos mokslinių tyrimų VV nėra pakankamai stiprūs konkuruoti su kitomis ES
šalimis konkursuose dėl dotacijų. Nepaisant to, kad NVI vykdomų klinikinių tyrimų įvairovei ir kokybei
palaikyti reikalinga statistika, NVI vis dartrūksta realaus biostatistikos padalinio. Šis VV praverstų ir
nacionaliniam vėžio registrui.
Vykdant MTEP veiklą, siekiama įgyvendinti naujas mokslines žinias klinikoje, panaudojant šiuolaikines
technologijas. Viena pagrindinių kliūčių, su kuria susiduriama – spraga tarp klinikų ir mokslinių tyrimų
laboratorijų, kurią iš esmės lemia skirtingos gydytojų ir tyrėjų užduotys. Instituto mokslinės
publikacijos skelbiamos vidutinio lygio tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose, reikėtų skatinti
teikti publikacijas geriausiems atitinkamos srities žurnalams. Analizuojant NVI mokslininkų vaidmenį
keliose svarbiose publikacijose, pastebėta, kad dalyvaujantys NVI tyrėjai dažnai nebuvo
lyderiaujančiose autorių sąrašo pozicijose (išskyrus keletą išimčių nanotechnologijų srityje,
„Oncotarget“, „Lung Cancer“). Kita vertus, patenkinamai vertinamas bendradarbiavimas su kitomis
ES šalimis (Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija ir kt.) ir su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
Kiti MTEP veiklos parametrai, pavyzdžiui, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir tarptautiniai
moksliniai apdovanojimai, atsižvelgiant į gana nedidelį tyrėjų skaičių, yra priimtini, bet juos galima
būtų ir reikėtų gerinti. 2016–2017 m. pristatyta nepakankamai disertacijų. Reikėtų dar kartą
paminėti, kad didžiausi pasiekimai medicinos srityje – dideli bendri projektai, paskelbti „Lancet
Oncology“ moksliniame žurnale. Lietuvoje arba tarptautiniuose projektuose atlikti 13 tyrimų,
kuriuose lietuvių mokslininkas buvo pagrindinis tyrėjas. 7 tyrimai atlikti kartu su Europos tyrimų
konsorciumu ir yra dideli III etapo kontroliuojami atsitiktinės imties tyrimai. Vertinamuoju laikotarpiu
NVI nekoordinavo nė vieno H2020 projekto, taip pat nebuvo partneriu nė viename iš jų. Žmogiškieji
ištekliai neabejotinai galėtų būti išnaudojami geriau, jei būtų efektyviau išnaudojama mokslinių
tyrimų infrastruktūra ir veiksmingiau koordinuojami konkrečios srities klinikinių tyrimų projektai.
Padrikai vykdomi prostatos vėžio tyrimai – tai tik pavyzdys, kaip būtų galima pagerinti koordinavimą.
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VDU_BM, VDU biomedicinos mokslai, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_BM

VV pavadinimas

VDU biomedicinos mokslai

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

15,8

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

18,49

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

3

5,39

10,7

Biofizika (02B)

3

1,61

3,03

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

3

8,8

4,76

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Apskritai, specializuotuose tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose (kurių matomumas – nuo
vidutiniškai aukšto iki žemo) paskelbtos kokybiškos publikacijos, o šios tyrimų srities tyrėjai paprastai
yra pagrindiniai autoriai, atliekantis didelį indėlį į publikuojamus straipsnius. Labiausiai matoma
mokslinių tyrimų kryptis – parazitologija, tačiau kai kuriose publikacijose taip pat nagrinėjama chitino
struktūra, augalų ir žinduolių genetinė įvairovė. Nurodytos publikacijos paskelbtos moksliniuose
žurnaluose, kurių IF labiau vidutinis, nei aukštas (vidutinė vertė: 3,4). Iš 20 geriausių mokslinių
publikacijų sąrašo, visiškai nepriklausomai parengtos 6 (ypač per pastaruosius dvejus metus). Kitose
publikacijose VV indėlis gana didelis ir rodo svarbią VV atliekamą funkciją. Kita vertus, geriausiose
mokslinėse publikacijos gana nedaug tarptautinių partnerių, o dėl to gali mažėti pripažinimas ir
matomumas užsienyje. Tarptautiniai pranešimai pristatyti aukšto lygio profesinėse konferencijose
tiek Europoje (daugiausia), tiek kitur: du trečdaliai jų pristatyti žodžiu, visų pirma parazitologijos
srityje, keletas gyvūnų ir augalų genetinės įvairovės srityje. Straipsnių ir pristatymų temos paprastai
neatitinka finansuojamų projektų temų. Už MTEP veiklą skirtas 1 nacionalinis apdovanojimas,
tarptautinių apdovanojimų nėra. Nemažai dalyvauta konkursiniuose MTEP projektuose (5), taip pat
gautas nemažas finansavimas iš sutarčių (1 417 568 eurai). Nacionaliniai projektai yra kokybiški, bet
ne visuose parengtos matomos publikacijos. Dėl pakankamai didelės konkurencinių MTEP lėšų dalies
subvienetas sugebėjo pritraukti doktorantus iš užsienio (3 iš 19) ir parengti solidų skaičių doktorantų
(6). Dauguma šios mokslinių tyrimų krypties tyrėjų yra giliai susikoncentravę ir stipriai atsidavę tam
tikrai sričiai: vektoriai, parazitai ir su jais susijusios sveikatos problemos. Dėl to subvienetas susilaukia
puikaus pripažinimo nacionaliniu mastu. Tarptautinį matomumą reikėtų stiprinti, atsižvelgiant į
MTEP perspektyvumą, veiklą ir rezultatus. Ateityje jį stiprinti padėtų intensyvesnis tarptautinis
bendradarbiavimas. Apibendrinant, galima teigti, kad VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio
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ir pripažinti nacionaliniu mastu. VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3
(gerai)).
Biofizika (02B)

Šis subvienetas apima dar labiau specializuotą sritį, todėl jo vykdoma MTEP veikla pripažįstama ir
išskirtinė. Šioje mokslinių tyrimų srityje paskelbtos publikacijos apie metodų kūrimą, antibiotikų
išnešiojimą, neurobiologiją, vaistus ir medikamentus, tačiau trūksta apibendrinamųjų ar novatoriškų
darbų, kurie galėtų pastūmėti visą mokslinių tyrimų sritį į priekį. Taip pat nėra pasaulyje
pirmaujančios ar pripažintos pozicijos kurioje nors iš mokslinių tyrimų krypčių, vykdomų šioje srityje.
Nurodytos publikacijos paskelbtos moksliniuose žurnaluose, kurių IF labiau vidutinis, nei aukštas
(vidutinė reikšmė: 3,4). Dvidešimties geriausių mokslinių publikacijų sąraše mažai straipsnių, kurie
būtų parengti visiškai nepriklausomai nuo kitų institucijų, bet daug publikacijų, kuriose subvieneto
tyrėjai nurodyti kaip pirmieji ar paskutinieji autoriai. Šie rodikliai neatitinka ginamų doktorantūros
disertacijų skaičiaus. Tai, kad vertinimo laikotarpiu (2013–2017 m.) apgintos vos dvi doktorantūros
disertacijos, tikriausiai galima būtų paaiškinti tuo, kad subvienete labai mažas bendras MVDDA
skaičius. Pristatymai tarptautinėje erdvėje vykdyti tiek didelėse, tiek mažiau matomose
konferencijose: dauguma jų – Europoje, 2 – užsienyje, didelė pristatymų plakatais dalis (12 plakatų,
7 žodiniai pristatymai). Publikuojamų ir konferencijose pristatomų darbų pavadinimai bei
doktorantūros disertacijų pavadinimai suderinamu su finansuojamų projektų temomis. Nemažai
dalyvauta konkursiniuose MTEP projektuose (5), taip pat gautas nemažas finansavimas iš sutarčių
(913 148 eurai). Lyginant su VV dydžiu ir publikacijų skaičiumi, toks MTEP veiklos finansavimas yra
neblogas ir turėtų padėti pritraukti daugiau doktorantų (pageidautina iš užsienio). Už MTEP veiklą
skirtas 1 nacionalinis apdovanojimas, tarptautinių apdovanojimų nėra. Pripažinimą tarptautinėje
erdvėje galima didinti ne tik aukšto lygio MTEP veikla, bet ir organizuojant ilgesnius nei vienos
savaitės užsienio tyrėjų vizitus VV bei VV tyrėjų vizitus užsienio institucijose (kol kas ilgiausia vizito
VV ir užsienio institucijose trukmė buvo viena savaitė). Norėdamas užtikrinti pastovų doktorantūros
studijas baigusių studentų skaičių ir MTEP veiklos tęstinumas, šis nedidelis subvienetas turi išspręsti
tam tikrus klausimus. Apibendrinant, galima teigti, kad VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio
ir pripažinti nacionaliniu mastu. VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3
(gerai)).
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Šios mokslinių tyrimų srities VV nagrinėja šiuolaikiškas, įdomias, daugiadisciplines temas. Atrinktų
geriausių publikacijų sąraše išryškinamos labai nevienodos temos, įskaitant mediciną, medžių
fiziologiją, kraštovaizdžio architektūrą, atsinaujinančios energijos politiką ir oro taršą. Straipsniai
publikuojami aukšto ir labai aukšto lygio profesionaliuose moksliniuose žurnaluose (vidutinė IF
reikšmė – 9,6). Moksliniai tyrimai iš tiesų matomai prisideda prie aukšto IF, tačiau sunku įvertinti VV
tyrėjų indėlį į publikacijas, kurias parengė daugiau nei vienas autorius. Dvidešimties geriausių
mokslinių publikacijų sąraše – penki straipsniai, kurie parengti visiškai nepriklausomai nuo kitų
institucijų, keturios publikacijos, kuriose VV tyrėjai nurodyti kaip pirmieji autoriai, trys – kur nurodyti
kaip paskutinieji. Išskyrus VV straipsnius, likusios publikacijos mažai prisideda prie institucijos
vykdomos MTEP veiklos. Šį indėlį dar labiau mažina labai didelis publikacijose nurodytų
bendraautorių skaičius. Tarptautiniai pranešimai pristatyti įvairiomis temomis, daugiausia –
konferencijose užsienyje (dauguma jų Europoje, 2 užsienyje; pagrinde žodiniai pranešimai (14)). Ne
visi pranešimai buvo apie publikacijas (pvz., augalų biologija). Nemažai dalyvauta konkursiniuose
MTEP projektuose (5), taip pat gautas nemažas finansavimas iš sutarčių (1 399 777 eurai). Atlikti keli
pagrindiniai FP7 projektai ir nacionaliniai sveikatos ir ekosistemų darnumo projektai, bet tik keletas
dalyvaujančių grupių yra aktyvios. Nors jų tyrimai grindžiami nacionalinio lygmens duomenimis, jų
rezultatai ir už Lietuvos ribų vertinami patenkinamai. Nacionalinį ir tam tikru mastu – tarptautinį
pripažinimą patvirtina didelis doktorantų, pasirinkusių labai įdomias disertacijų ir publikacijų temas,
skaičius. Vertinimo laikotarpiu apgintos 16 disertacijų. Tai labai geras rodiklis šiam subvienetui.
Tarptautiniai mokslininkų vizitai tiek VV, tiek užsienio institucijose truko ne ilgiau kaip savaitę.
Apibendrinant, galima teigti, kad VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti
nacionaliniu mastu. VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).

44

Biomedicinos mokslai

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV palyginti neaktyviai dalyvauja socialiniuose renginiuose. Aktyvesnis dalyvavimas matomas
ekologijos srityje: čia tyrėjai vykdo konsultacijas, dalyvauja darbo grupėse, komisijose, sudarytos
sutartys su privačiuoju sektoriumi. Tas pats pasakytina apie tradicinį socialinį renginį „Tyrėjų naktis“.
Ekologijos srities tyrėjai taip pat yra kai kurių tarptautinių ir nacionalinių draugijų biologinio saugumo
ekspertai, dažnai dalyvauja įvairiose komisijose ir patariamosiose tarybose. Menką biologijos ir
biofizikos subvienetų socialinį poveikį galima būtų išspręsti apjungiant tris universitetus ir tokiu būdu
sustiprinant mokslo, technologijų ir visuomenės ryšį bei prisidedant prie kokybiškesnio ir įvairesnio
tarptautinio portfelio, turinčio akivaizdų ekonominį ir socialinį poveikį. Pažvelgus į skiltį „Papildomi
klausimai VV“, akivaizdu, kad 2013–2017 m. išorinis finansavimas VV labai sumažėjo kategorijose
„Nacionalinės MTEP finansavimo programos, tarptautinės MTEP finansavimo programos ir MTEP
sutartys su ūkio subjektais“. Todėl šiuo metu sunku poveikį vertinti aukštesniu balu nei 3. Geresnį
rezultatą galėtų paskatinti mokslininkų dalyvavimas dviejuose didelio masto Europos projektuose
PHENOTYPE ir HELIX, kuriuose nagrinėjamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, tačiau bendra
tendencija – problemiška. Projektai, nurodyti skiltyje apie bendradarbiavimą su privačiais subjektais
(14.1 ir 16.1 dalys), susiję su viešuoju finansavimu, todėl neatitinka šio kriterijaus. Bendras
finansavimas iš privačiojo sektoriaus mažas, o 2017 m. jo beveik nebuvo. VV nariai dalyvauja keliose
svarbiose nacionalinėse ir vietinėse valdybose, pavyzdžiui, GMO valdymo komitete, Lietuvos mokslo
taryboje, Nemuno slėnyje, tačiau atsižvelgiant į VV dydį, dalyvaujančių tyrėjų dalis yra maža. Privataus
ir viešojo sektoriaus konsultavimo veikla labai ribota. VV dalyvavo rengiant keletą tarptautinių ir
nacionalinių konferencijų. VV tyrėjai dalyvauja redakcinėse kolegijose – daugiausia nacionalinių
mokslinių žurnalų ir kai kurių mažiau žinomų tarptautinių žurnalų. Nustatyta, kad kai kurie tyrėjai
priklauso nacionalinėms ir tarptautinėms mokslinių tyrimų organizacijoms ir aktyviai dalyvauja COST
programoje. Kaip populiarinimo veikla paminėta organizuojama Mokslininkų naktis ir mokslo
festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Populiariojo mokslo straipsnių ir žiniasklaidos pranešimų nenurodyta.
Apibendrinant, VV atlieka svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 3 (gerai)).
MTEP veiklos perspektyvumas
Apskritai, akademinių darbuotojų pakanka, nors daugelis tyrėjų ir mokytojų dirba ne visą darbo
dieną. Kritinės masės trūksta biofizikos subvienete. Akademinis personalas gerai pasiskirstęs pagal
amžių. Nepakankamai aprašyta MTEP veiklos infrastruktūra. Paminėta, kad yra 44 laboratorijos, bet
nenurodytas jų ryšys su VV. Laboratorijų pajėgumų aprašymas pernelyg paviršutiniškas, kad būtų
galima daryti išvadą apie tikrą infrastruktūros ir įrangos kiekį bei kokybę. Nepakankamai aprašytas
išorinių infrastruktūrų organizavimas, ateities kryptys ir dalyvavimas jose, koncentruojamasi į
antrinius aspektus (informacines technologijas ir kt.). Vienintelė išsami informacija pateikta
bibliotekų duomenų bazių sąraše. Visa mokslinių tyrimų infrastruktūra tariamai yra atviros prieigos,
tačiau nenurodyta kokiais būdais ji naudojama. Moksliniai tyrimai vykdome daugelyje šiuolaikinių,
patrauklių krypčių. VV gali realiai padidinti dalyvavimą tarptautiniu mastu svarbiuose moksliniuose
darbuose ir gauti didesnę tarptautinį finansavimą. Įranga būtų išnaudojama daug geriau ir
produktyviau, jei būtų geriau organizuojami ir aktyviau dalyvautų visi trys subvienetai. Tikimasi
didesnio biologijos ir biofizikos subvienetų poveikio (dalyvavimo tarptautinėse draugijose ir
komisijose, patirties tarptautiniu lygmeniu ir t. t.). Žmogiškųjų išteklių valdymo principai ir praktika
(įdarbinimas, paaukštinimas ir kt.) aprašyti pakankamai išsamiai (pvz., pateiktos finansinių paskatų
skaitinės vertės), pateikta užtektinai pavyzdžių. Plane daugiausia dėmesio skiriama jaunųjų tyrėjų
pasiekimų vertinimui ir motyvavimui. Nors VV strateginis planas trumpas (du puslapiai), bendrieji
prioritetai, tikslai ir veikla bei priemonės apibrėžti aiškiai ir pakankamai išsamiai. Stipresnė parama iš
verslo partnerių galėtų padėti padidinti plėtros strategijos perspektyvumą ateityje. SSGG analizė
atlikta realistiškai, joje nurodomos ateityje tobulintinos sritys. VDU_BM veiklos perspektyvumą
vertinti sunku dėl universitetų sujungimo (VDU, ASU, LEU). Pereinamuoju laikotarpiu (nuo vienų iki
trijų metų?) bus iššvaistyta dalis energijos, tačiau tai taip pat bus nauja pradžia dalyvaujantiems VV,
užtikrinsianti didesnę sąveiką, papildomumą ir gerąją patirtį. Įvertinus viso VV pajėgumus ir teigiamą
sujungimo poveikį, šis VV gali ženkliai pagerinti tiek MTEP veiklos, tiek ekonominio ir socialinio
poveikio įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Remiantis pateikta ataskaita ir apsilankymu VV, rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:
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- palengvinti asmenų, kurie nepritampa sujungtame universitete, integraciją;
- remti šiuo metu vykdomą bendrą jungiamų VV veiklą: 1) projektus; 2) publikacijas; 3) konferencijas;
4) doktorantūros mokyklas; 5) lauko darbus ir kt.;
- daugiau dėmesio skirti grupėms, kurios gali pritraukti jaunuosius mokslininkus ir doktorantūros
studentus iš užsienio;
- skatinti tyrėjus ir mokytojus vykti į užsienį;
- parengti aiškų karjeros modelį;
- parengti patrauklesnius skatinamuosius paketus geriausiems mokslininkams;
- apibrėžti nuoseklesnius strateginius mokslinių tyrimų planus;
- geriau apibrėžti pagrindines mokslinių tyrimų kryptis ir paaiškinti, kodėl ateityje bus siekiama
būtent jų;
- rašyti ir ginti disertacijas anglų kalba;
- stiprinti ryšį su privačiais suinteresuotaisiais subjektais.
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VU_01_05B, Biologija, biofizika, ekologijos ir aplinkosaugos tyrimai,
zoologija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_01_05B

VV pavadinimas

Biologija, biofizika, ekologijos ir aplinkosaugos tyrimai, zoologija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

35,05

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

49,65

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Biologija (01B)

5

32,7

26,33

Biofizika (02B)

4

1,83

8,99

Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

3

Zoologija (05B)

2

7,08
0,52

7,25

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

5

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Biologija (01B)

Vertinamasis vienetas yra lyderis tarptautiniu mastu (įvertinimas: 5 (puikiai)).
Mokslinės publikacijos šioje srityje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, yra išskirtinės. Jos
skelbiamos geriausiuose moksliniuose žurnaluose (pvz., „Nature“, „Science“), VV tyrėjai daugelyje
publikacijų yra pagrindiniai autoriai ir yra pripažįstami visame pasaulyje. Pastaruoju metu tyrėjams
skirtos didelės dotacijos (pvz., „ERC“) ir apdovanojimai (pvz., „L'Oréal“), o patys tyrėjai tuo puikiai
naudojasi, kad pritrauktų studentus ir atkreiptų visuomenės dėmesį. Neseniai pastebimai padidėjo
matomumas nacionaliniu mastu; taip pat gana aukštas tarptautinis matomumas. Tyrėjai pristato
pranešimus aukšto lygio konferencijose. Doktorantų skaičius pakankamas, bet galėtų būti pritraukta
daugiau studentų iš užsienio; studentai galėtų būti aktyvesni ir kartais ambicingesni (atviri
tarptautiniam judumui ir dažniau teikti disertacijas anglų kalba). Bendradarbiavimo ir komunikacinė
atmosfera subvienete yra puiki, amžiaus struktūra neabejotinai skatina atvirumą. Įranga ir
infrastruktūra pakankamai aukšto lygio, kad būtų galima pritraukti studentus ir vyresnius
darbuotojus iš užsienio (ne tik iš regiono).
Biofizika (02B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu (įvertinimas: 4 (labai gerai)).
Mokslinių publikacijų kiekis įspūdingas, kokybė – puiki. Atsižvelgiant į MVDDA skaičius, subvienetas
yra nedidelis, todėl čia turime omenyje vieno darbuotojo našumą (labai nedaug tyrėjų, daugiau
mokytojų). Tarptautinis matomumas neblogas, bet galėtų būti dar toliau tobulinamas. Studentus
domina darbas VV, studentų jų skaičius proporcingas personalo dydžiui (galėtų būti pritraukta
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daugiau studentų iš užsienio). Turint omeny subvieneto dydį, konkursinės ir nekonkursinės lėšos yra
pakankamos. MTEP veiklos rezultatai pristatomi labai aukšto lygio nacionalinėse ir tarptautinėse
konferencijose. Subvieneto darbuotojų indėlis į publikacijas ir dotacijas yra palyginti aukštas, todėl
jie paprastai atlieka pagrindinį vaidmenį.
Ekologijos ir aplinkosaugos mokslai (03B)

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu (įvertinimas: 3 (gerai)).
Ekologinių tyrimų kokybė aukšta, tačiau norint išlaikyti kritinę tyrėjų masę, labai svarbu
bendradarbiauti su kitomis laboratorijomis ir kitais mokslinių tyrimų institutais. Tyrėjų publikacijos
skelbiamos puikiuose moksliniuose žurnaluose, jų kokybė tendencingai didėja. Daugeliu atvejų
tyrėjai neatlieka pagrindinio vaidmens tarptautiniuose projektuose (pvz., nėra pirmieji ar paskutinieji
autoriai). Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, mokslinių tyrimų temų spektras yra labai platus: tai gali
būti laikoma tiek pranašumu (platus interesas, integracinis požiūris), tiek trūkumu (nė vienoje srityje
nėra stipraus subvieneto). Kita vertus, net atsižvelgus į labai mažą darbuotojų skaičių (tik mokytojai),
doktorantų skaičių būtų galima padidinti (ši tendencija kol kas juda žemyn). Mokslinių tyrimų
rezultatai pristatomi aukšto lygio konferencijose, tačiau per dažnai – plakatų forma. Galima būtų
skatinti ambicingesnius doktorantų siekius, didinti jų motyvaciją. Doktorantai turėtų bandyti skelbti
pirmuosius veikalus stipresniuose moksliniuose žurnaluose, turėtų būti labiau linkę lankytis užsienio
laboratorijose ir turėtų rečiau rašyti disertaciją lietuvių kalba (reikia rasti kompromisą tarp
nacionalinės kultūros ir tarptautinio matomumo).
Zoologija (05B)

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai šalies mastu (įvertinimas: 2 (patenkinamai)).
Paskelbtos kelios neblogos publikacijos, tačiau jų skaičius mažokas, net atsižvelgus į subvieneto dydį
(kai kurie mokytojai beveik nevykdo mokslinių tyrimų). Panašiai kaip ir ekologijos subvienete, būtinas
bendradarbiavimas, siekiant išlaikyti kritinę tyrėjų masę šioje gana mažoje mokslinių tyrimų grupėje.
Sveikintini stiprūs ryšiai su kitų institutų tyrėjais, tik reikėtų aiškiau ir konceptualiau apibrėžti
strateginį planavimą. VV taip pat nemažai bendradarbiauja molekulinių mokslinių tyrimų kryptyse.
Doktorantų skaičius labai mažas, tačiau tendencingai auga. Mokslinių krypčių spektras labai platus,
daugumos jų neįmanoma vykdyti aukščiausiu tarptautiniu lygiu. Tai iš dalies suprantama, kadangi VV
yra universitetas, tačiau reikėtų siekti optimalesnio organizavimo. Moksliniai tyrimai galėtų būti
labiau matomi, pranešimai konferencijose galėtų būti pristatomi ne tik plakatų forma.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypač svarbus partneris MTEP
klausimais už akademinės bendruomenės ribų (įvertinimas: 5 (puikiai)).
Šaliai šis VV yra puikus pavyzdys, kaip dirbti aukščiausiu tarptautiniu lygiu ir, žinoma, siūlyti puikiais
karjeros perspektyvas studentams visoje šalyje. Tyrėjai dalyvauja keliose nacionalinėse ir
tarptautinėse tarybose ir komisijose, dalis jų – labai gerai žinomi pagrindiniai savo srities ekspertai.
Jie teikia konsultacijas, yra kelių svarbių tarybų nariai. MTEP ir mokymo veiklos matomumas VV
paprastai yra gana geras. Universitete reguliariai besilankantys žinomi užsienio mokslininkai vaidina
svarbų vaidmenį didinant informuotumą apie mokslą ir jį populiarinant. Mokslininkų bendruomenė
labai aktyviai kuria ryšius su verslu, taip prisidėdama prie lėšų pritraukimo iš šio sektoriaus. Tokia
praktika labai sveikintina ir ženkliai prisideda prie taikomųjų mokslinių tyrimų (grindžiamų esamomis
pagrindinėmis mokslinių tyrimų kryptimis).
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti arba išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus
(įvertinimas: 5 (puikiai)).
Palaikoma puiki atmosfera, skirtingų laboratorijų darbuotojai bendrauja ir yra susipažinę su vienas
kito darbais. Vadovybė įgyvendino neblogas idėjas teisinga kryptimi (pvz., įkūrė dvynių laboratorijas).
Ji taip pat turi labai ambicingus, tačiau realistiškus planus (pvz., susivienijimo dotaciją), viziją, kurių
dėka labai aukšta mokslinių tyrimų kokybė gali būti patobulinta dar labiau. Naujosios patalpos atrodo
puikiai ir yra gerai išnaudojamos. Tiek studentai, tiek tyrėjai pritaria, kad administravimo sistema yra
profesionali ir palaikanti. Atrodo, kad ja patenkinti ir studentai (didelis iššūkis – pritraukti studentus
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iš užsienio, šiuo metu bandoma jį spręsti). Lietuviškai parašytų doktorantūros disertacijų santykis
galėtų būti mažesnis (tai viena iš nedaugelio mūsų turimų neigiamų pastabų). Reikia patikslinti
darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, padėtį ir jų ryšį su kitais institutais bei mokslinių tyrimų
centrais, parengiant atitinkamą strateginį planą (dažnai jis yra paremtas nusistovėjusia praktika ir
neaiškus). Kai kurie kuriami įrenginiai ir infrastruktūros elementai dubliuojasi su kitų institutų, todėl
reikėtų juos optimizuoti. Pastaruoju metu vadovybės įgyvendinti pokyčiai yra puikūs.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Puiki infrastruktūra ir labai geri moksliniai tyrimai – labai geras pagrindas toliau didinti tarptautinį
matomumą ir pritraukti daugiau studentų ir vyresniųjų darbuotojų iš užsienio (tikriausiai daugiausia
iš Šiaurės ir Rytų Europos regiono). Dar svarbiau tai, kad nuolat gerinamas valdymas, palaikomas
didelių dotacijų skyrimas. Šiuos aspektus reikėtų išlaikyti lanksčius ir pritaikyti sparčiam mokslinio
gyvenimo ritmui. Varžybose dėl geriausių Lietuvos studentų, VV yra labai geroje padėtyje. Studentų
nėra daug, bet jiems sudaromos sąlygos artimiausiu metu bus pagerintos ir tikimasi, kad tai padės
pritraukti kritinę studentų masę į šį VV ar jo vykdomas studijas. Kita labai perspektyvi kryptis –
palaikyti jau užmegztus ryšius su verslu. Sudarytos labai geros sąlygos vyresniems užsienio tyrėjams
pritraukti. Tai dar labiau prisidės prie pirmiau aprašytų teigiamų procesų. Vienas dalykas, kurį reikėtų
tobulinti, tai studentų ambicingumas ir motyvacija judumo ir internacionalizacijos atžvilgiu.
Studentai vis dar per dažnai apsiriboja vietiniu lygmeniu.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas

49

VU_6_10B, Medicina, odontologija, slauga, visuomenės sveikata,
farmacija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_6_10B

VV pavadinimas

Medicina, odontologija, slauga, visuomenės sveikata, farmacija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m. VDDA

40,82

Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

204,13

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA

Dėstytojai (turintys
mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

Medicina (06B)

4

36,63

160,61

Slauga (10B)

0

1,08

3,75

Odontologija (07B)

2

0,12

11,17

Farmacija (08B)

1

0,47

4,78

Visuomenės sveikata (09B)

3

2,52

23,82

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Medicina (06B)

Vilniaus universiteto medicinos subvienetas – tai didelis biomedicinos padalinys, kurio geriausi MTEP
veiklos pasiekimai yra publikacijos labai geruose ir puikiuose moksliniuose žurnaluose, o trūkumas –
palyginti nedidelis vietos tyrėjų indėlis. Įvertinus tarptautinius ryšius, pasitvirtino mūsų teiginys, kad
tai labai stiprus nacionalinis VV, turintis gerą tarptautinį matomumą. Taip pat norime pabrėžti labai
geras publikacijas, kuriose svarbiausią vaidmenį atlieka vietos tyrėjai (pvz., „International Journal of
Obstetrics & Gynecology“, „Cancer Genetics“, „International journal of cardiology“ ir pan.). Nors
pritraukta nemažai dotacijų moksliniams tyrimams ir nors kai kurių dotacijų suma viršija 200 ir net
450 tūkst. eurų, pastebėta, kad trūksta prašymų suteikti finansavimą pagal svarbiausias Europos
finansavimo programas. Dėl to bent iš dalies atsakomybė tenka nepakankamą pagalbą teikusiam
fakultetui (ar visam universitetui), kuris turėtų paskirti šiai veiklai specialius darbuotojus ir tarnybas.
Doktorantūros studentų skaičius kasmet siekia 25–30, tačiau jų vykdomiems moksliniams tyrimams
skiriamas biudžetas ne visada pakankamas, kad šie tyrimai būtų aukšto lygio. Kadangi VU medicinos
padalinys – vienas stipriausių mokslinių tyrimų vienetų Lietuvoje, pripažintas tarptautiniu mastu,
ekspertų grupė nusprendė įvertinti MTEP veiklos kokybę labai gerai (4).
Slauga (10B)

Slaugos mokymas sustabdytas 2012 m., o šiuo metu vertinamos dvi naujos studijų programos.
Gautose ataskaitose nurodytos vos kelios publikacijos, bet jose Vilniaus universiteto slaugos
fakultetas nėra paminėtas. Visos minėtos publikacijos priskiriamos medicinos sričiai ir šiuo metu
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nevykdomas nė vienas konkrečiai slaugos sričiai priklausantis mokslinių tyrimų projektas. Kadangi
šiuo metu nevykdoma jokia MTEP veikla, kurios pagrindu slaugos padalinys galėtų būti laikomas
nepriklausomu VV, jos vertinimas kol kas prilyginamas nuliui (0).
Odontologija (07B)

Odontologija sudaro labai nedidelę Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų dalį (3,7 MVDDA).
Nepaisant to, vykdoma tam tikra mokslinių tyrimų veikla ir įdomu tai, kad daugumą geriausių
publikacijų parengė vietos tyrėjai. Malonu matyti, kad aktyviai vykdomas vienas projektas, kuriam
Lietuvos mokslo taryba skyrė virš 100 tūkst. eurų. Apskritai, subvienetas yra mažas VV pagal
nacionalinę klasifikaciją, turintis ribotą nacionalinį poveikį ir todėl vertinamas patenkinamai (2).
Farmacija (08B)

Kaip ir slaugos subvieneto atveju, ekspertų grupei sunkiai sekėsi nustatyti, kokią realią MTEP veiklą
vykdo šis subvienetas. Iš susitikimo su vadovybe supratome, kad vyksta reorganizavimo procesas ir
kad artimiausioje ateityje šios srities struktūra turėtų būti gerinama. Iš kelių išvardytų publikacijų
neaišku, ar visą farmacijai priskiriamą veiklą vykdo tik Medicinos mokyklos Patologijos, teismo
medicinos ir farmakologijos katedra, ar prisideda ir kiti tyrėjai. Kadangi nurodytų publikacijų svarba
matoma ir aktyviai vykdomi keletas mokslinių tyrimų projektų, farmacijos subvienetas įvertintas
vienu balu geriau nei slaugos, tačiau iki patenkinamo lygio dar reikia nemažai padirbėti. Apskritai,
šiuo metu MTEP veikla vertinama prastai (1).
Visuomenės sveikata (09B)

Visuomenės sveikatos padalinio publikacijų skaičius nėra didelis ir atitinka subvieneto dydį. Kita
vertus, jos skelbiamos plačiai pripažįstamuose moksliniuose žurnaluose, o Vilniaus universiteto
tyrėjai dalyvauja tiek didelėse (pvz., astmos srityje), tiek mažesnėse tarptautinėse studijose (pvz.,
psichinės sveikatos srityje) arba koncentruojasi į visuomenės sveikatą konkrečiame Lietuvos regione
(pvz., skydliaukės sritis). Nors apskritai publikacijos yra nacionalinės svarbos, pastebima, kad
visuomenės sveikatos srities tyrėjai nuolat dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose, įskaitant
7BP ir t. t. Remdamasi apibrėžta vertinimo sistema, ekspertų grupė nusprendė, kad visuomenės
sveikatos subvienetas yra stiprus nacionaliniu lygmeniu su ribotu tarptautiniu pripažinimu, t. y.
vertinamas gerai (3).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vilniaus universiteto biomedicinos klasteris, didžiąja dalimi sudarytas iš medicinos subvieneto,
mažesniąja – visuomenės sveikatos ir odontologijos subvienetų, turi akivaizdų poveikį Lietuvos
visuomenei. Šio VV mokslininkai dalyvauja keliuose projektuose, kurių rezultatai daro įtaką
nacionalinei kai kurių ligų gydymo strategijai. Pavyzdžiui, Europos projektas „DISCHARGE“ gali turėti
įtakos nacionalinėms pacientų, sergančių išemine širdies liga, gydymo gairėmis, o Europos
konsorciumas „ATHLOS“ gali turėti įtakos sveiko senėjimo strategijai ir rekomendacijoms. Taip pat
verta paminėti ankstyvojo cukrinio diabeto genetinės kilmės tyrimus Lietuvoje ir rengti gaires
sveikatos avarinėms situacijoms. Lyginant su kitais VV ir atsižvelgiant į mokslo darbuotojų skaičių,
reikėtų stiprinti ryšius su verslo sektoriumi ir skatinti komercializavimo veiklą. Kadangi VV vykdo
svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės
ribų, jo MTEP veikla vertinama gerai (3).
MTEP veiklos perspektyvumas
Remiantis apibrėžta metodika, kuria turėjo vadovautis ekspertų grupė, VV veiklos perspektyvumas
vertinamas gerai. Pagal šią metodikos sistemą VV yra pajėgus padidinti įvertinimą dviem balais per
ateinančius 5–10 metų. Tikime, kad taip ir bus, ypač VV, kurie įvertinti žemesniais balais. Slaugos
subvienetui pravers nauja organizacinė struktūra, o jei universitetas suteiks jam visapusišką paramą,
publikacijų skaičius ir kita mokslinė veikla gali ženkliai išaugti. Farmacijos subvieneto situacija labai
panaši – jis turi būti reorganizuotas ir pradėti didinti publikacijų skaičių, kad būtų galima jam skirti
aukštesnį įvertinimą. Odontologijos subvieneto veiklos perspektyvumą daugiausiai lemia pacientų
skaičius ir motyvuoti vadovai. Mes šio subvieneto potencialą vertiname gana optimistiškai. Apskritai
esame nuomonės, kad Vilniaus universiteto medicinos VV galėtų praversti glaudesnis
bendradarbiavimas su universitetu ir kad yra daug plėtros galimybių. Darbas neseniai visuomenės
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sveikatos VV pradėtose gyvensenos medicinos ir gyvensenos konsultavimo srityse yra daug žadantis
ir ateityje gali būti perspektyvus. Pagal lentelę, veiklos perspektyvumas vertinamas gerai (3).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ilgų diskusijų apie šį VV metu ekspertų grupė vienbalsiai pabrėžė, kad daug labai gerų mokslininkų
suvestinėje nebuvo tinkamai pristatyti, o kai kuriose VV dalyse kilo nemažai problemų bandant
išsiaiškinti, ar dabartinė padėtis neaiški tik dėl to, jog vyksta reorganizavimas, ar yra VV valdymo
problemų. Palyginus su daugeliu kitų mažesnių ar tokio pat dydžio VV, susitikimų su vadovybe ir
vyresniais tyrėjais metu susidarė įspūdis, kad šis VV labiau rūpinasi problemų sprendimu, o ne remia
teigiamus VV elementus. Pavyzdžiui, kai kuriuose kituose Lietuvos VV išgirdome labai optimistinių
pavyzdžių apie dotacijas, gautas iš tarptautinių programų, taip pat nemažai išgirdome apie tarnybas,
sukurtas šioms strategijoms remti. Vilniaus universiteto biomedicinos klasteris užtikrintu tonu
pareiškė, kad Lietuva „nėra konkurencinga“ ir kad institucijoje teikiama pagalba Europos projektų
finansavimui gauti yra labai menka arba jos išvis nėra. Atrenkant svarbiausias mokslines publikacijas,
vertėtų rasti pusiausvyrą tarp puikių tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžių ir publikacijų,
kuriuose dalyvauja vien tik vietos tyrėjai, nes tai daug aiškiau atskleistų šio VV stipriąsias puses.
Ekspertų grupės nariai, atidžiai perskaitę suvestinę ir susitikę su VV atstovais, susidarė įspūdį, kad
įvairios VV dalys nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, o prie to prisideda ir tai, kad katedros
ir laboratorijos įsikūrusios skirtinguose universiteto miesteliuose.
Apibendrinant, ekspertų grupė susidarė įspūdį, kad šiame VV aukšto lygio tyrėjų ir publikacijų yra
daugiau, nei nurodyta suvestinėje. Vadovybė ir visas VV turėtų teikti daugiau iniciatyvų geriausioms
grupėms ir skirti dėmesį toms mokslinių tyrimų kryptims, kuriose šis VV gali būti pripažintas tikru
lyderiu. Įnešus daugiau optimizmo ir pagerinus organizacinę struktūrą, jau ir taip aukštas šio VV
MTEP veiklos įvertinimas galėtų būti dar labiau padidintas.
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PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VERTINAMŲJŲ VIENETŲ TOBULINIMO
Šio dokumento, kurį parengė patyrusių vertintojų grupė, pagrindinis tikslas – pabrėžti bendras
pastabas, kurias surinkome skaitydami savianalizės suvestines ir susitikdami su Lietuvos institutų
atstovais. Norime atkreipti dėmesį į nevienodą analizuotų universitetų ir tų pačių universitetų VV
išsivystymo lygį ir atskleisti šiuo metu egzistuojančias problemas, susijusias su profesinio tobulėjimo
būdais, podoktorantūros stažuotėse buvusių tyrėjų stoka ir tam tikra doktorantų motyvacijos stoka.
Norime pateikti pastabas dėl tarptautinių mainų stokos, prastų anglų kalbos įgūdžių, paskatinti
geriausius VV labiau pasitikėti savimi, ypač teikiant paraiškas pagrindinėms tarptautinėms
konkursinėms dotacijoms gauti. Tikimės, kad ši ataskaita padės Lietuvai pagerinti vykdomą MTEP
veiklą.
Lietuva, vertinant pagal gyventojų skaičių (mažiau nei 3 mln.), yra maža Europos šalis, kuri per
pastaruosius kelis dešimtmečius patyrė didelių pokyčių. Ji atgavo nepriklausomybę 1991 m., po pusę
amžiaus trukusios Sovietinės invazijos, ir 2004 m. įstojo į ES.
Perėjimas prie šiuolaikinių VV
Žvelgiant nepriklausomo vertintojo akimis, galima nesunkiai pastebėti, kurie MTEP VV ir universitetai
su pokyčiais susitvarkė lengviau, o kurie – vis dar bando atsikratyti senosios sistemos likučių. Vienas
iš informatyviausių pavyzdžių matomas stebint skirtumus tame pačiame universitete. Pavyzdžiui,
Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų institutas visiškai įtrauktas į Europos mokslinių tyrimų erdvę ir
daugelis jo elementų niekuo nesiskiria nuo kitų Europos institutų. Vadovybė yra susitelkusi,
optimistiška ir turi aiškią ateities ir poreikių viziją. Vyresni tyrėjai vienbalsiai pareiškė, kad Lietuvoje
doktorantams finansavimą gauti „lengva“ ir visi jų moko bent vieną doktorantą. Doktorantai
reguliariai keliauja į užsienį ir visi savo veiklos rezultatus pristato tarptautinėse konferencijose.
Beveik visi šiame VV laisvai kalba angliškai. Ekspertų grupę taip pat nustebino, kad tiek vyresniems
tyrėjams, tiek jaunesniems skiriamas didesnis atlyginimas už pritrauktas dotacijas. Tai puikus
pavyzdys, kaip judėti į priekį: skatinti kompetentingumą, kad vyktų natūrali atranka ir būtų didinamas
viso VV efektyvumas. Kitas pavyzdys, kaip naujoji VV vadovybė įgyvendino transformacinius
pokyčius, randamas Vilniaus universiteto Biologijos klasteryje, kuriame moksliniai tyrimai, ypač kai
kuriose molekulinės biologijos srityse, greitai pasiekė aukščiausią tarptautinį lygį ir labai pagerėjo jų
matomumas. Nenorėdami nieko menkinti, netgi priešingai – siekdami atrasti silpnąsias vietas ir
padėti jas tobulinti, vertintojai nustatė, kad kai kurie Klaipėdos universiteto subvienetai įvertinti
daug prasčiau nei kiti. Palyginus geriau ir prasčiau įvertintus to paties universiteto VV, skirtumai
akivaizdūs: silpnesniame VV dauguma tyrėjų nekalba laisvai angliškai ir yra nuomonės, kad Lietuvoje
doktorantams „labai sunku“ gauti finansavimą. Netgi pastebėjome, kad daugelis vyresniųjų tyrėjų
nėra motyvuoti padėti jaunesniesiems. Doktorantai taip pat nepakankamai gerai kalba angliškai ir
nerodo ypatingo susidomėjimo karjeroje įgauti tarptautinės patirties. Be to, jų žinios apie galimybes
gauti tarptautines dotacijas kelionėms daug silpnesnės nei jų kolegų kitoje gatvės pusėje. Panaši
situacija susiklostė Lietuvos edukologijos universitete, kuriame daugumai vyresniųjų darbuotojų
buvo reikalingas vertėjas, o mums pavyko susitikti su vos vienu studentu. Dar blogiau tai, kad
dauguma vyresniųjų tyrėjų neturėjo jokios nuomonės svarbiomis temomis, kurias norėjome aptarti.
Pateikdami šiuos pavyzdžius norime pabrėžti, kad mokslinių tyrimų kokybė priklauso ne nuo
atsitiktinių veiksnių, kaip antai sėkmės, o nuo sėkmingai įgyvendintų visuotinai pripažįstamų
tarptautinių standartų. Negalima tikėtis pažangos, jei katedrų vadovai neturi plačios tarptautinės
patirties ir ilgos konkuravimo Europos mastu istorijos. Siekiant pažangos, reikia bent jau stipriai
stengtis išlaikyti doktorantūros studijas baigusius tyrėjus ir skatinti doktorantus bent dalį studijų
atlikti užsienyje. Pažangos nebus ir tada, jei MTEP VV neturės aiškios vizijos dėl to, kokias
tarptautines dotacijas jis gali pritraukti arba dėl kokių gali konkuruoti. Mokslinių tyrimų institucija
taip pat turėtų įsisteigti padalinį, kuris teiktų informaciją ir infrastruktūrą rengiant paraiškas
dotacijoms ir valdant projektus. Daugeliu atvejų užtenka vos keleto kokybiškų idėjų ar keleto puikių
tyrėjų, kad prasidėtų dideli pokyčiai. Žinoma, jei vadovybė juos palaiko.
Būdama maža šalimi, Lietuva neprivalo būti lydere visose srityse. Tiesą sakant, nė viena Europos šalis
nėra tokia. Tačiau, jei vyriausybė iš tiesų nori paspartinti progresą, ji turi atrasti kompetencijos
centrus, t. y. perspektyvius mokslinių tyrimų VV su sėkmingai jame dirbančiais darbuotojais.
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Klaipėdos MTEP veiklos vertinimo atveju (nekalbame apie mokymo ir socialinę veiklą, kuri
silpnesniuose VV kartais gerokai labiau išvystyta nei mokslinė) sėkmės rodiklis aiškiai susijęs su tuo,
kaip sėkmingai pereinama nuo senosios, uždaros sistemos, prie veikimo būdo, kai institucija yra
pasirengusi atvirai konkuruoti su visos Europos VV.
Pastabos ir rekomendacijos dėl žmogiškųjų išteklių
Viena iš pastabų, kurią pabrėžė visi vertintojai, nustatyta susitikus su doktorantais. Įdomu tai, kad
beveik visuose nagrinėtuose VV doktorantai nurodė, jog „viskas puiku“ ir jie „nemato poreikio kažką
keisti“. Vos keliuose VV (gavusiuose geriausius įvertinimus) doktorantai turėjo praktinių ir konkrečių
pageidavimų.
Nors vertintojai (daugiausia iš šiaurės, centrinės ir vakarinės ES šalių) supranta doktorantus ir aiškina
jų teigiamą požiūrį kaip tam tikrą patriotizmo ir atsidavimo savo institucijai išraišką, , skyrė nemažai
pastangų paaiškinti, kaip šie klausimai jų pačių institucijose būtų atsakyti pateikiant labai ilgą ir
griežtą kritikos ir reikalavimų sąrašą. Šį gana pasyvų doktorantų elgesį galima iš dalies paaiškinti
atsakymu į kitą klausimą, susijusį su tobulėjimu užsienyje. Doktorantai nemato realios būtinybės
podoktorantūros stažuotes atlikti užsienyje. Ekspertų grupė susidarė bendrą įspūdį, kad Lietuvos
mokslinių tyrimų sistemai praverstų privalomos podoktorantūros stažuotės ir mokymai užsienyje. Šis
privalomas laikotarpis turėtų būti mokymo programos dalis prieš teikiant prašymus pastoviam
kontraktui gauti. Taip yra beveik visose Vakarų šalyse. Apskritai, Lietuvos mokslininkų bendruomenė
vis dar yra intravertiška ir ekspertų grupė mato aiškų ryšį tarp blogiausią įvertinimą gavusių VV ir jų
bendro požiūrio (t. y. vyresnieji vadovai nekalba angliškai, labai silpnas tarptautinis
bendradarbiavimas). Jei Lietuvos jaunieji mokslininkai būtų sistemingiau nukreipti į podoktorantūros
pozicijas užsienyje, jie būtų geriau pasirengę konkuruoti dėl dotacijų su kitais tyrėjais bet kurioje
Europos mokslinių tyrimų srityje. Patirtis bet kurioje kitoje šalyje visada įneša naujų idėjų, leidžia
konstruktyviau pažvelgti į dabartį ir ateitį ir neabejotinai padėtų pašalinti senosios sistemos liekanas.
Kaip ir tarp doktorantų, nerodančių noro konkuruoti tarptautiniu mastu, toks pat požiūris pastebėtas
ir tarp vyresniųjų tyrėjų. Reikia svarstyti apie galimybę parengti strategijas šioms pasekmėms taisyti.
Kai kurie prastus įvertinimus gavę VV net nesupranta, kad prastas įvertinimas tiesiogiai susijęs su
visišku nedalyvavimu nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Šie VV turi skubiai imtis
priemonių, kurios padėtų veiksmingai konkuruoti dėl tarptautinių dotacijų, o VV vadovybė turi
pakeisti savo politiką ir filosofiją, nes kitu atveju tokie VV neilgai trukus išnyks. Geriausiuose VV
pastebėtas dar vienas tarptautinės konkurencijos stokos aspektas: nors šie VV geba pritraukti ne tik
Lietuvos nacionalinės tarybos teikiamas dotacijas (pvz., dotacijas iš Europos struktūrinių fondų), jie ir
toliau vengia H2020 ir panašių programų. Pastebėjome, kad kai kurie geriausi VV pateikė vieną kitą
paraišką, bet manome, kad apskritai trūksta pasitikėjimo savimi žengiant šį svarbų žingsnį į priekį.
Bene labiausiai Lietuvos mokslinių tyrimų sistemai praverstų finansinė parama profesionaliai
institucijai (-oms), kurioje dirbantys specialistai tinkamai ir profesionaliai ruoštų ir rašytų paraiškas
dotacijoms skirti. Remdamosi mūsų ataskaita, Lietuvos valdžios institucijos gali nustatyti, kurie VV
yra geriausi ir kurios mokslinių tyrimų grupės gali koordinuoti didžiausius Europos projektus.
Remdamiesi savo patirtimi, neabejodami teigiame, kad tokius tyrėjus reikia visapusiškai palaikyti:
suteikti jiems daugiau lankstumo vykdant mokslinius tyrimus, kuo labiau atleisti juos nuo įprastos
administracinės naštos ir prašyti jų patarimų rengiant paraiškas dotacijoms gauti. Geriausiems
Lietuvos biomedicinos srities tyrėjams reikėtų siūlyti veiksmingą pagalbą rengiant konkursinio
finansavimo paraiškas, nes tai neabejotinai atneš daug naudos. Bent dalį naudos aspektų
įvardijome. Net ir tuo atveju, kai ES dotacijos negaunamos, Lietuvos matomumas palaipsniui didės,
o kartu didės ir galimybės laimėti dotacijas artimiausioje ateityje. Be to, paraiškos ES dotacijoms
padeda nustatyti šiuolaikines Europos mokslinių tyrimų kryptis ir netiesiogiai gerina nacionalinių
dotacijų kokybę. Galiausiai, pateikiame dar vieną, ne mažiau svarbią rekomendaciją Lietuvos valdžios
institucijoms: kiekvienam Lietuvos mokslininkui, pateikusiam paraiškas svarbiausioms ES paramos
programoms (pvz., „H2020“) ir išpildžiusiam minimalų kriterijų, turėtų būti skiriama nacionalinė
dotacija. Tai skatintų Lietuvos mokslininkus skirti laiko ir energijos konkuravimui ES lygmeniu.
Vienas iš ekspertų grupės pastebėtų Lietuvos mokslinių tyrimų sistemos bruožų – podoktorantūros
stažuotėse pabuvojusių tyrėjų trūkumas. Šis bruožas pastebimas išvien su aukščiau aprašytu
doktorantų požiūriu: priimtas į doktorantūrą, studentas dažnai gali baigti studijas beveik
nedalyvaudamas tarptautiniuose konkursuose, įskaitant ir tai, kad atvira pozicija dažnai skirta tik
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vienam kandidatui (ne taisyklė, bet dažnai taip yra). Jei studentas nusprendžia pasilikti savo
institucijoje (o dauguma doktorantų tai ir pasirenka), jam nereikia dėti daug pastangų tam išpildyti.
Nėra privalomų podoktorantūros stažuočių, todėl gauti dėstytojo pareigas, po kurių eina docento
pareigos, kažkodėl daug lengviau nei konkurencingose Europos šalyse. Toks pernelyg paprastas
pažangos kelias Lietuvos mokslinių tyrimų sričiai nenaudingas. Daug naudingiau būtų skirti biudžetą
podoktorantūros stažuotėms Lietuvos institucijose. Tai turi keletą privalumų: Lietuvos jaunieji
mokslininkai nepastatytų savęs į gana patogią pastovaus kontrakto situaciją ir turėtų 2–5 metus
išdirbti patyrusio, visą darbo dieną dirbančio tyrėjo vietoje. Ši podoktorantūros stažuočių kategorija
turėtų realią įtaką. Kitas svarbus privalumas būtų tas, kad Lietuva galėtų pritraukti daugiau tyrėjų iš
užsienio, kurie kurtų pridėtinę vertę. Nors žinome, kad viskas atsiremia į turimą valstybės biudžetą,
tai nėra taip sunku įgyvendinti. Pavyzdžiui, 20 proc. valstybės doktorantams skiriamo biudžeto
galima būtų paversti atlyginimais podoktorantūros stažuotes atliekantiems tyrėjams. Svarbu
nepamiršti, kad daug geriau turėti, pavyzdžiui, 2 doktorantus ir vieną podoktorantūros stažuotoją,
nei 4 doktorantus. Kitas svarbus iššūkis – pritraukti doktorantus iš užsienio (bent iš jau kaimyninių
šalių). Įranga ir infrastruktūra tam daugiau nei pakankama.
Apibendrinant, manome, kad Lietuva yra labai geroje padėtyje siekti tolesnio progreso. Kiekviename
geografiniame regione yra laboratorijų, kurių lygis daug aukštesnis nei kitų, ir kiekvienoje
institucijoje yra tyrėjų, kurie jau pasiekė Europos lygį. Juos galima atvirai pripažinti ir tikimės, kad ši
ataskaita padės tai padaryti. Rekomenduojame visapusiškai remti geriausius tyrėjus, kad būtų
padidintas Lietuvos matomumas pasaulio žemėlapyje ir pritrauktos papildomos lėšos moksliniams
tyrimams. Blogiausi VV turi greitai pasikeisti arba būti sujungti su sėkmingais. Nors gali nuskambėti
drastiškai, manome, kad Lietuva jau patyrė spontanišką atranką ir ją reikėtų dar labiau spartinti:
vyriausybė turėtų didinti minimalų lygį ir skirti biudžetą podoktorantūros stažuotes atliekantiems
tyrėjams bei nustatyti reikalavimus dėl privalomos studijų / mokslo veiklos patirties užsienyje. VV
reikės išpildyti šiuos finansavimo reikalavimus. Tie, kurie tai padarys, gaus papildomą paramą ir galės
toliau vystytis. Tie, kurie nesugebės įvykdyti šių pagrindinių reikalavimų, arba bus iš esmės
pertvarkyti, arba integruoti į kitus vienetus.
Galiausiai, norime užbaigti paskutiniu pastebėjimu: daugelis VV nurodė MTEP veiklą pagal
subvienetus, nepaisant to, kad mokslinė veiklai veikla labiau nei kukli. Prašydami tai paaiškinti,
galiausiai gavome atsakymą, kad iš tiesų daug VV siekia išsaugoti vykdomą studijų veiklą tam tikroje
kryptyje, tuo pačiu bandydami pozicionuoti save neišvengiamame nacionaliniame švietimo
sektoriuje konkrečiai studentų grupei. Visiškai suprantame, kad tam tikruose Lietuvos regionuose
kyla specifiniai poreikiai. Tačiau tokie VV turi būti pasirengę pokyčiams, įtraukiant juos į
sėkmingesnius universitetus arba į kitus subjektus, labiau besispecializuojančius švietimo veikloje.
Norėdamas turėti universiteto statusą, VV turi vykdyti aukšto lygio MTEP veiklą. Jei ne, nėra nieko
blogo, jei VV nusprendžia sutelkti dėmesį tik į studijas ir tapti specializuotomis kolegijomis ar
panašiomis institucijomis. Atsižvelgdama į dabartinę situaciją, ekspertų grupė tikisi, kad VV skaičius
bus dar mažesnis kitame vertinimo cikle, nes silpnieji vienetai taps studijų įstaigomis.
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