Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas |
2018 m.
Fiziniai mokslai

Turinys

Įvadas ........................................................................................................................................................... 5
Vertinimo rezultatai................................................................................................................................... 7
Darnioji chemija, Fizinių ir technologijos mokslų centras ................................................................ 8
Fundamentinė fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras ......................................................... 11
Fotonika ir taikomoji fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras ............................................... 14
Kondensuotų medžiagų fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras ......................................... 16
Gamtos tyrimų centro vertinamasis vienetas numeris 3, Gamtos tyrimų centras ........................ 19
Chemija, Kauno technologijos universitetas ...................................................................................... 22
Fiziniai mokslai, Kauno technologijos universitetas .......................................................................... 26
Fiziniai mokslai, Klaipėdos universitetas ............................................................................................. 29
Fiziniai mokslai, Lietuvos edukologijos universitetas ........................................................................ 32
Fiziniai mokslai, Šiaulių universitetas ................................................................................................... 35
VDU fiziniai mokslai, Vytauto Didžiojo universitetas......................................................................... 38
Fundamentiniai mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ............................................. 42
Fizika ir astronomija, Vilniaus universitetas ........................................................................................ 45
Biochemija, Vilniaus universitetas ....................................................................................................... 48
Chemija, Vilniaus universitetas ............................................................................................................ 51
Geologija ir Fizinė geografija, Vilniaus universitetas ......................................................................... 54
Matematika ir informatika, Vilniaus universitetas ............................................................................ 57
Apibendrinimas .......................................................................................................................................... 60

4

Fiziniai mokslai

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 perspektyvumą. 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 kryptis, kuriose
veikia (biomedicinos mokslai, fiziniai mokslai, humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai,
technologijos mokslai arba žemės ūkio mokslai). VV galėjo būti sudaryti tik vienoje mokslo kryptyje.
Vienoje institucijoje galėjo būti daugiau nei vienas VV.
Vertinimui atlikti iš viso suformuotos šešios ekspertų grupės (61 ekspertas). Šiame dokumente
pateikiama fizinių mokslų srities ekspertų ataskaita.
FIZINIŲ 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 skalėje*, 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.
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

*
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Fizinių mokslų srities ekspertų grupė vertino 17 VV devyniose institucijose. Šiose institucijose
vykdomos mokslo kryptys: astronomija, biochemija, chemija, fizinė geografija, geologija,
informatika, matematika ir fizika. Vertinime dalyvavo šios institucijos:
Universitetai:
1. Kauno technologijos universitetas
2. Klaipėdos universitetas
3. Lietuvos edukologijos universitetas
4. Šiaulių universitetas
5. Vytauto Didžiojo universitetas
6. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
7. Vilniaus universitetas
Mokslinių tyrimų institutai:
1. Fizinių ir technologijos mokslų centras
2. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras
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
Fizinių mokslų srities ekspertų grupė Lietuvoje lankėsi 2018 m. rugsėjo 24–28 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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Darnioji chemija, Fizinių ir technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_DarChem

VV pavadinimas

Darnioji chemija

Institucijos pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

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

78,04

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

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Chemija (03P)

3

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

78,04

MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP perspektyvumas
Įvertinimas
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MTEP veiklos kokybė:
Chemija (03P)

VV (Darnioji chemija) sudaro penki skyriai: Chemijos technologijų, Elektrocheminės medžiagotyros,
Katalizės, Medžiagų struktūrinės analizės ir Organinės chemijos. Per ataskaitinį laikotarpį kasmet
publikuota 65–100 straipsnių, kurių didžioji dalis paskelbta Q1 arba Q2 kategorijos žurnaluose (2017
m. – 63 %). Nepaisant to, kad VV vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, o straipsnius publikuoja
tarptautiniuose žurnaluose, jo tarptautinis pripažinimas yra ribotas: 16-os straipsnių cituojamumo
rodiklio mediana 2013 m. tesiekė 9. Be to, didžiosios dalies straipsnių autoriai dirba šioje institucijoje,
todėl internacionalizacijos lygis yra žemas. Vis dėlto, remiantis paskelbtais straipsniais,
internacionalizacijos lygis kyla: 2013 m. jis siekė 24 %, o 2017 m. – jau 36 %. Vienas ryškesnių
pavyzdžių – neseniai (2017 m.) publikuotas straipsnis žurnale „Nature Communications“, tarp kurį
parengusių Lietuvos ir Švedijos bendraautorių yra 2 VV mokslininkai. Mokslinių tyrimų kokybė
pripažįstama nacionaliniu mastu, o tą įrodo institucijos narių gaunami apdovanojimai, pavyzdžiui,
2015 m. gauta Lietuvos mokslo premija. Mokslininkai lankosi įvairiose tarptautinėse konferencijose,
per metus dažniausiai keliose konferencijose, o kai kurie jų kviečiami pristatyti žodinius pranešimus.
Kalbant apie doktorantus, oficialiai VV turi 15 doktorantų, tačiau dėl glaudaus bendradarbiavimo su
Vilniaus universitetu, faktiškai kartu su minėtu universitetu vadovaujama daug didesniam
doktorantų skaičiui. Per ataskaitinį laikotarpį apginta 16 disertacijų. Tik pusė doktorantų disertacijas
apsigynė su dviem ar daugiau publikacijų, kurių pagrindiniai autoriai buvo jie patys, o du studentai
nebuvo publikavę nė vieno tokio straipsnio. Kaip būdinga Lietuvoje, doktorantų iš užsienio VV nėra.
Atsižvelgiant į mokslo darbuotojų VDDA, doktorantų skaičius turėtų būti didesnis. VV sėkmingai
pritraukia finansinę verslo paramą bei gauna finansavimą per nacionalines ir Europos mokslinių
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tyrimų programas. VV ataskaitoje nurodė vykdęs du FP7 projektus ir vieną „Horizon2020“ projektą;
biudžeto požiūriu „Horizon2020“ yra vienas didžiausių šalyje. Be to, vienas mokslininkas, daktaro
mokslinį laipsnį įgijęs užsienyje, sėkmingai laimėjo „Marie Curie“ stipendiją ir grįžo į Lietuvą.
Apibendrinant VV vykdoma MTEP veikla nacionaliniu mastu stipri, tačiau tokio dydžio VV turėtų
publikuoti daugiau gerai cituojamų publikacijų su įvairesniais tarptautiniais bendradarbiais ir
dalyvauti (kaip vadovaujantis narys ar kaip partneris) didesniame skaičiuje nacionalinių ir tarptautinių
mokslinių tyrimų projektų.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV aktyviai dalyvauja projektuose, kuriuose kartu su verslo partneriais vysto atitinkamus sprendimus
ir produktus. Vertinti pateikta apie dešimt (10) per ataskaitinį laikotarpį sudarytų stambių MTEP
sutarčių. Kai kurie iš mokslinių tyrimų projektų susiję su verslu, pavyzdžiui, „Horizon 2020 COSMOS“
projekte konsorciumą sudaro 8 MVĮ, 9 mokslo organizacijos ir vienas verslo partneris, kiti –
tiesioginio bendradarbiavimo su verslo partneriais projektai, pavyzdžiui, su JAV bendrove „LAM
Research“. VV vykdomi moksliniai tyrimai išsirutuliojo iki nemažo skaičiaus patento paraiškų
(įskaitant JAV), įsteigta pumpurinė įmonė „Alanodas“; taigi, socialinis MTEP poveikis akivaizdus ir
neabejotinas. Be to, su VV mokslininkais reguliariai konsultuojasi ir ekspertinės nuomonės prašo
(daugiausia) šalies įmonės, VV turi nemažai bendradarbiavimo sutarčių, sudarytų su įvairiais
tarptautiniais verslo partneriais. Kita VV vykdoma veikla finansiškai naudinga mažiau, tačiau
matomas stiprus ir ekonomiškai svarbus VV ryšys su Lietuvos verslo įmonėmis. Glaudūs ryšiai su
verslu užtikrina VV stabilų finansavimo šaltinį; šias lėšas VV reinvestuoja į savo infrastruktūrą ir
personalą. VV darbuotojai atstovauja savo institucijai daugelyje aukšto lygio nacionalinių komitetų,
susijusių su mokslinių tyrimų finansavimu ir mokslinių tyrimų politika, pavyzdžiui, vyriausybinėse
darbo grupėse. Keli darbuotojai priklauso žurnalų redakcinėms valdyboms, tačiau tai – žemo
cituojamumo rodiklio žurnalai, tarp kurių vyrauja lietuviškas žurnalas „Chemija“ (IF lygus 0,4). Keli
darbuotojai dalyvauja tarptautinėse ekspertų grupėse/darbo grupėse. Per ataskaitinį laikotarpį VV
suorganizavo 14 konferencijų, tačiau dauguma jų nacionalinės apimties. Visuomenės informavimas
apsiriboja pranešimais žiniasklaidai/ pokalbiais, t. y. tiesioginio ryšio su visuomene nėra daug, pvz.,
per atvirų durų dienas (išskyrus 2017 m. vykusią karjeros dieną studentams). Apibendrinant, VV
vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Per ataskaitinį laikotarpį didžioji dalis VV persikėlė į naują pastatą, o FTMC Chemijos, FTMC fizikos ir
VU susitelkimas tame pačiame pastate sukūrė gyvybingą aurą ir sąlygojo glaudesnį
bendradarbiavimą tarp anksčiau atskirų subjektų. Šių naujų ryšių poveikis, be abejonės, per
ateinančius metus taps dar pastebimesnis. Be to, VV nustatė keturias perspektyvias sritis naujoms
mokslinių tyrimų kryptims: inovacinių medžiagų energetikos srityje, medžiagų nanomedicinos srityje,
paviršiaus apdailos ir perdirbimo bei tvaraus valdymo srityse. Infrastruktūra įspūdinga ir atspindi
dideles investicijas. Tolesnis finansavimas jau patvirtintas: įrangos atnaujinimui (INNOCHEM) bus
skirta papildomai 3,5 mln. eurų. Su naujausia įranga VV aiškiai turi potencialą vykdyti tarptautinius
mokslinius tyrimus ir plėsti savo tarptautinių partnerių ratą bei megzti naujus ryšius su verslu. Įrangos
naudojimas tarp vidaus ir išorės naudotojų paskirstytas gerai; VV tereikia pasinaudoti jau užmegztais
ryšiais ir pasirūpinti, kad būtų rengiamos ir skelbiamos aukšto lygio publikacijos. Vis dėlto, kad
potencialas būtų realizuotas, VV turi numatyti aiškesnę tarptautinių talentų pritraukimo ir išlaikymo
strategiją. Personalo amžiaus vidurkis 2017 metais buvo 51 metai; todėl nepakaks susitelkti vien į
Lietuvos mokslininkų pritraukimą. Doktorantus motyvuoja jų mokslinių tyrimų taikomasis pobūdis ir
dauguma jų savo ateitį mato visiškai arba iš dalies susijusią su verslu. Ekspertų grupę ypač sužavėjo
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konkrečios priemonės, kurių VV ėmėsi po ankstesnio mokslinių tyrimų vertinimo, siekdamas
pagerinti praėjusio vertinimo rezultatus. Reikia pažymėti, kad šios priemonės buvo sėkmingos. Tai
taip pat iliustruoja stiprią VV lyderystę, kuri žada puikias ateities perspektyvas. Apibendrinant, VV
turi didelį potencialą būti įvertintas puikiai.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turi pavydėtiną laboratorijų ir įrenginių kompleksą; jam tereikia sukurti strategiją, kaip save
reklamuoti tarptautiniu lygiu, kad jis taptų matomas tarptautinėje bendruomenėje ir tokiu būdu
padidintų tarptautinių partnerių, kurie naudotųsi turima VV infrastruktūra, skaičių. Instituto
matomumo didinimas ir įvaizdžio gerinimas galėtų padėti pritraukti tarptautinių talentų, kurie
institute galėtų dirbti ir mokytis. Pavyzdžiui, iš per praėjusį ataskaitinį laikotarpį vykusių tarptautinių
mokslininkų vizitų nurodytieji 10 vizitų dažniausiai buvo trumpalaikiai. Taigi aišku, kad yra daug
potencialo šį skaičių reikšmingai didinti. Pačios organizacijos skiriamos parengiamojo etapo lėšos
naujiems projektams vystyti yra sveikintinas žingsnis, tačiau jį turi papildyti veiksmai, kuriais
mokslininkai būtų skatinami tęsti savo bandomuosius tyrimus, teikiant paraiškas dėl nacionalinio ir
ES finansavimo (tiek „Horizon2020“, tiek EMTT), o vėliau – būtų teikiama pagalba produktams
komercializuoti.
Į prietaisų įsigijimą daug investuota, dauguma jų santykinai nauji, o jų visas potencialas dar
nerealizuotas. VV turėtų užtikrinti, kad būtų pakankamai darbuotojų tiek prietaisams ir įrenginiams
prižiūrėti, tiek prisidėti prie technikos tobulinimo ir skatinti mainus su kitais institutais, taip
užtikrinant naujausios geriausios praktikos procedūras ir naudojant įrenginius pažangiausiems
moksliniams tyrimams ir vystymo veiklai.
VV trukdo nenuspėjamas nacionalinių mokslinių tyrimų finansavimo pobūdis, o nacionalinių
finansavimo įstaigų konsolidavimas ir parama darbo vietoms baigus doktorantūros studijas šiuo
požiūriu labai pasitarnautų VV. Nepaisant valdžios dėmesio publikacijoms aukšto lygio žurnaluose,
VV turėtų toliau investuoti į savo sėkmingą taikomąją veiklą, kurios išdava – patentai. Informacijos
sklaidos veikla (pvz., vizitai į mokyklas) galėtų būti labiau remiama ir skatinama.
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Fundamentinė fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_FF

VV pavadinimas

Fundamentinė fizika

Institucijos pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

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

21,13

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

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Fizika (02P)

4

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

21,13

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Fizika (02P)

Šis didžiąja dalimi teorinis vienetas atlieka mokslinius tyrimus populiariose moderniosios fizikos
srityse, tokiose, kaip nelinijinė dinamika, chaosas, svyravimai, neuroniniai tinklai, didieji duomenys
arba bendri didelių stochastikos ir sudėtingų sistemų reiškiniai. Šios fundamentaliosios sąvokos
taikomos žmogaus smegenų modeliavimui, žvaigždžių formavimuisi, galaktikos evoliucijai, vaizdo
atpažinimui ir pan. Be to, puslaidininkių elektroninė struktūra ir greitieji procesai tiriami ab initio
lygyje. Taip pat eksperimentiškai nagrinėjami svyravimai puslaidininkiuose.
Bibliometrinis VV įvertinimas aukštas. Publikacijų per metus sąraše matyti skirtingos mokslinių
tyrimų grupės. Visos publikacijos skelbiamos keliuose rimtuose žurnaluose (Q1 kategorijos), tik keli
ataskaitose nurodyti straipsniai paskelbti mažiau cituojamuose žurnaluose. Publikacijos buvo dažnai
cituojamos; Taikomosios fizikos žurnale („Journal of Applied Physics“) 2016 m. paskelbtas „Tutorial
on defects in semiconductors“ (2017 m. citavimo indeksas IF=2,176) iki 2018 m. spalio mėnesio
cituotas 50 kartų. Kitos 5 publikacijos (2013–2016 m.) cituotos 10 ar daugiau kartų. Apskritai VV
publikuoja labai gerai tarptautiniu lygiu vertinamus straipsnius; nepaisant to, trūksta „pirmaujančių“
publikacijų.
Pasirenkamos tinkamos konferencijos, o dalyvavimas jose labai aktyvus – daugiausiai daromi žodiniai
pranešimai, į kai kuriuos svarbius renginius mokslininkai kviečiami į pokalbius; didžioji dalis kviestųjų
pranešėjų savo tyrimų rezultatus pristatė vietos renginiuose.
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Per penkis metus apgintos dvi disertacijos rodo mažesnį nei vidutinis tokio dydžio VV būdingą rodiklį.
Disertacijų pagrindas – 4–5 publikacijos; tai – geras vidurkis. Vis dėlto, reikėtų pastebėti, kad
doktorantų skaičius pastaruoju metu pakilo nuo 2 iki 7.
Apdovanojimų sąrašas neilgas, tačiau jame svarbaus pripažinimo sulaukusi A. Alkausko veikla. Jam
suteikta Roberto Maršako stipendija skaityti paskaitoms/pranešimams per Amerikos fizikos
draugijos (angl. APS) susitikimą. VV taip pat pasiekė labai gerų rezultatų pagal finansuojamus
projektus. Ataskaitose nurodyti penki stambūs projektai, kurių finansavimas siekia nuo 100 iki 300
tūkst. eurų. Projektai apima skirtingas sritis, pradedant sudėtingais tinklais ir baigiant puslaidininkiais
ir galaktikos evoliucija. Tris iš minėtų projektų finansuoja tarptautinės agentūros. Apskritai VV turi
puikių tarptautinių ryšių, vyksta pakankamai mokslinių vizitų ir bendradarbiavimo susitikimų su
užsienio mokslininkais, o VV veikla pripažįstama pasaulyje ir yra gerai vertinama. Tačiau, nepaisant
to, tarptautinių studentų VV neturi.
Apibendrinant Vertinamasis vienetas yra lyderis tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo daugiausiai fundamentaliuosius mokslinius tyrimus, todėl ekonominis poveikis
netiesioginis ir jį sunku „išmatuoti“. Tiksliau sakant, bendradarbiavimas su verslu nenumatomas (apie
jį ataskaitoje nenurodoma, išskyrus bendravimą su „Osram“). Chaoso valdymo teorijos taikymas,
siekiant geriau suprasti žmogaus smegenų veiklą, galėtų būti laikomas fundamentaliųjų mokslinių
tyrimų, turinčių galimą didelį poveikį, pavyzdžiu. Projektas apima išsamius stebėjimus ligoninėje ir
gali padėti gydyti Parkinsono ligą bei panašius neurologinius sutrikimus.
Vlado Vansevičiaus darbas Lietuvos mokslo taryboje yra prestižinis ir svarbus, tačiau tai vienintelis
ataskaitoje nurodytas darbo komisijose atvejis. Informacijos apie teikiamas konsultacijas nepateikta.
Suorganizuota viena tarptautinė konferencija, tačiau VV pagal turimas galimybes tikrai galėtų
surengti daugiau panašių renginių. K. Pyrago narystė tarptautinio žurnalo „International Journal of
Bifurcation and Chaos“ redakcinėje valdyboje (2017 m. IF=1,501) galėtų būti vertintina, tačiau
redaktoriavimas necituojamam žurnalui įspūdžio nedaro.
VV sėkmingai populiarina mokslą per įvairias veiklas mokyklose, ES konkursą jauniesiems
mokslininkams (EUCYS), įskaitant išleistą vadovą (Vadovas jauniesiems mokslininkams), tinklaraštį,
komentarus žiniasklaidoje, interviu, populiariuosius straipsnius ir pokalbius ir pan.
Apibendrinant, VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Planuojama papildyti turimus išteklius nauja skaičiavimo įranga, kuri taptų pagrindiniu mokslinių
tyrimų įrankiu teoretikams. Eksperimentinė infrastruktūra svyravimų matavimams atitinka geruosius
standartus. Šio mažo VV darbuotojai yra daugiausia vidutinio amžiaus, yra vos keli nauji darbuotojai
(kai kurie jų yra įgiję patirties užsienyje). Taigi VV nėra lengva planuoti būsimą personalo plėtrą. Kaip
nurodyta ataskaitoje, „VV yra maža centro dalis ir neapima žmogiškųjų išteklių valdymo klausimų“.
VV plėtrai tai gali būti didžiausia problema.
Yra numatyti aiškūs ir detalūs būsimos MTEP veiklos planai susitelkiant ties dviem pagrindinėmis
technikos kūrimo linijomis šiose srityse: i) sudėtingos sistemos analizė su pritaikymu neurologijoje ir
astronomijoje ir ii) puslaidininkių analizė, paremta svyravimų matavimu ir ab initio modeliavimu. Abu
aspektai numatyti tinkamu laiku ir yra aktualūs. Strategijoje daugiausiai dėmesio skiriama tam, kaip
vystysis fundamentalieji moksliniai tyrimai, tačiau nepakankamai išsamiai aptariamas jų socialinis
poveikis, nors apie tokio poveikio pavyzdžius jau kalbėta diskusijų per ekspertų vizitus metu.
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Apibendrinant, VV turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
VV veikia keliose populiariose srityse. Naujų rezultatų galima pasiekti vidutinėmis pastangomis,
tačiau tuo pat metu kyla pavojus, kad po kurio laiko šiose srityse bus išsisemta. Reikėtų ieškoti naujų
veiklos sričių.
VV nesijaučia pakankamai vertinamas („SSGG analizės grėsmių skiltyje nurodomas „Lietuvos mokslo
politikoje įžvelgiamas nežinojimas/neišmanymas apie fundamentaliųjų mokslinių tyrimų svarbą“). VV
turėtų daugiau dėmesio skirti tobulindamas fundamentaliųjų mokslinių tyrimų pripažinimą visais
įmanomais lygiais, pradedant viešaisiais ryšiais ir baigiant tyrimų rezultatų populiarinimu.
Narystė prastos kokybės žurnalų redakcinėse valdybose nesuteikia prestižo ir to derėtų vengti.
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Fotonika ir taikomoji fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_FTF

VV pavadinimas

Fotonika ir taikomoji fizika

Institucijos pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 96,46
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Fizika (02P)

5

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

96,46

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

5

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Fizika (02P)

Fizinių ir technologijos mokslų centro Fotonikos ir taikomosios fizikos skyrius yra vienas didžiausių
tokio pobūdžio padalinių Lietuvoje. VV yra labai stiprus, konkurencingas tarptautiniu mastu, turintis
daug tarptautinių ryšių ir aiškią bei stiprią misiją mokslinių tyrimų strategijos atžvilgiu.
Akivaizdus didelis tarptautinių MTEP projektų, tarptautinių publikacijų bei naudingų sąsajų su
komercinėmis įmonėmis skaičius. Vyksta bendradarbiavimas tarp nacionalinių ir tarptautinių centrų
ir laboratorijų. Pastebimas nuoseklus MTEP finansavimo gavimo kelias. Ekspertų grupės vizito metu
buvo įtikinamai pademonstruotos aukštųjų technologijų lazeriais paremtų technologijų kūrimas.
Matomas ryšys su kitais mokslo dalykais, ypač gera sinergija su gyvybės mokslais.
VV gali pasigirti stipriomis publikacijomis, kurios dažnai rengiamos su užsienio partneriais, todėl yra
pripažįstamos tarptautiniu mastu.
VV atlieka labai svarbų vaidmenį šviesdamas jaunimą apie doktorantūrą ir tokiu būdu prisidėdamas
prie protų nutekėjimo mažinimo. Šiuo metu VV turi didelį doktorantų skaičių, dauguma jų lietuviai.
VV vykdo įvairių sričių doktorantūros studijas, o kasmet daktaro laipsnį apsigina po kelis studentus.
Disertacijos yra gero lygio. VV sugeba pritraukti jaunus daktarus iš užsienio, nors šiuo metu jame yra
tik lietuviai.
VV yra tarp lyderių tarptautiniu mastu, o MTEP veiklos kokybė publikacijų, prezentacijų užsienio
konferencijose, VV mokslininkų gautų apdovanojimų, doktorantūros studentų disertacijų ir MTEP
projektų atžvilgiu yra puiki.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Bendradarbiavimas su universiteto technologijų perdavimo centru leidžia kurtis naujoms įmonėms.
VV ekonominis poveikis pasireiškia kelių sričių mokslinių žinių, įskaitant sistemas aplinkos tyrimams
kuriant daugiafunkcius rentabilius diagnostinius ir analitinius įrankius, kapitalizavimu. VV yra ypač
svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų, ypač privačiam sektoriui.
Intensyvus dalyvavimas konferencijose rodo dinamišką VV požiūrį. VV mokslininkai suorganizavo
nemažai teigiamą poveikį turėjusių konferencijų.
VV nariai priklauso tarptautinių žurnalų redakcinėms taryboms, o tai geras ženklas, tačiau didžiausias
indėlis įdedamas į vietos žurnalus, kurie nėra aukšto lygio.
VV vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypatingai svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Žmogiškuosius išteklius galima būtų įvardyti kaip tinkamos patyrusių ir jaunų mokslininkų
pusiausvyros pavyzdį. Darbuotojai tik dalį laiko dėsto, o tai reiškia, kad daug laiko gali skirti tyrimams;
vis dėlto su biurokratija susiję rašto darbai buvo nurodyti kaip neigiamas ir daug laiko atimantis darbo
veiklos aspektas. Tyrimuose dalyvauja tiksliųjų mokslų magistrantūros studentai.
VV turi geros tarptautinės kokybės eksperimentinės ir skaičiavimo įrangos ir tarptautiniu mastu yra
neabejotinai konkurencingas. Įranga apima pažangią spektroskopinę techniką ir metodus (pvz.,
Koherentinė anti-Stokso Ramano sklaida), izotopų datavimą ir modeliavimo programinę įrangą. Be
to, VV turi švaraus kambario įrangą, prietaisų gamybos ir medžiagų savybių tikrinimo ir bandymų
įrangą. Atviros prieigos centras „PFI“ (Prototipų gamyba ir integravimas) leidžia FTMC ir VU kurti
optinius elektronikos ir jutiklių įrenginius, juos tobulinti.
Mūsų vizito metu VV tvyrojo draugiška ir svetinga aplinka. Personalas pasirodė labai smalsus ir atviras
naujoms idėjoms.
Aiškus vystymosi potencialas, kuris galėtų išsiplėtoti į platesnį tarptautinį VV pripažinimą, siejamas
su galimybe didinti dalyvavimą konsultacinėse ir redakcinėse tarptautinių žurnalų tarybose.
Turint omenyje didėjančią pasaulinę naujų technologijų ir produktų paklausą, VV turi labai didelį
vystymosi potencialą mokslinių tyrimų, plėtros ir kapitalizavimo atžvilgiu.
Vis dar sunku pritraukti mokslininkų iš užsienio, nes atlyginimai (dar) nėra konkurencingi, tačiau
matomas didelis vystymosi potencialas. VV turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir
puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Siekti pritraukti mokslininkus iš užsienio, įgyvendinant atitinkamas programas, ypač švietimo
sektoriuje, įskaitant doktorantūros studijas.

Palyginamasis ekspertinis MTEP vertinimas | 2018

15

Kondensuotų medžiagų fizika, Fizinių ir technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_KMF

VV pavadinimas

Kondensuotų medžiagų fizika

Institucijos pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 36,16
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Fizika (02P)

3

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

36,16

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Fizika (02P)

VV darbas sutelktas į kondensuotų medžiagų fiziką; kartu VV vykdo plataus spektro veiklą, kuri apima
fizikos, chemijos, medžiagotyros, nanotechnologijų, biofizikos ir elektronikos sritis. VV atlieka daug
įvairių mokslinių tyrimų, pradedant fundamentaliaisiais mokslais ir baigiant taikomaisiais medžiagų
bei technologijų tyrimais , taigi MTEP veiklos poveikio apimtis plati ir yra įvairių formų. Pažymėtina
reikšminga sinergija tarp šios grupės mokslininkų ir vietos bendradarbiaujančių partnerių. Vizito
metu ši sąveika buvo aiški, o taip pat pastebėta tokios darbo praktikos nauda. Matomas didelis
papildomų / išplėstų sąveikų su verslu potencialas, iš kurio VV gauna daug naudos.
Didelė dalis mokslinių tyrimų rezultatų sutelkta į publikacijas ir mokslo vystymą, kuris bus
publikuojamas. Tai gera praktika, o atsižvelgiant į taikomąjį darbo pobūdį, ji natūraliai progresuoja į
bendradarbiavimą su verslu ir socialinį poveikį. Mokslinio darbo rezultatas publikuotų geriausių
darbų požiūriu laikomas geru; kai kurios publikacijos paskelbtos gerai vertinamuose tarptautiniuose
žurnaluose. Taip pat yra kur tobulėti, o kai kurie darbai turėtų būti numatyti spausdinti Q1
kategorijos žurnaluose. Reikėtų vengti darbų publikavimo prastos kokybės žurnaluose.
Patvirtintų MTEP projektų rezultatai tinkami, yra sėkmingų bandymų gauti lėšų, tačiau VV turėtų
pasistengti jų gauti daugiau tiek iš nacionalinių, tiek iš tarptautinių finansavimo šaltinių. Tarptautinės
sąveikos lygis geras, tačiau galėtų būti taikomos suintensyvintos procedūros, skirtos glaudžiam
bendradarbiavimui su užsienio bendradarbiais stiprinti.
VV darbas užtikrina labai gerus ryšius ir akademinės bendruomenės bei verslo sąveiką; tą įrodo
doktorantai ir jų stiprūs užmegzti ryšiai.
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Apskritai konferencijų užsienyje metu padarytų pristatymų, mokslininkams įteiktų premijų ir
apdovanojimų, doktorantų apsigintų disertacijų ir MTEP projektų rezultatai yra geri. Vienas tokių
MTEP projektų – „Horizon 2020 Marie-Curie“, GRAMAS; kitus projektus finansuoja Lietuvos mokslo
taryba ir nacionalinės agentūros. Šiuo atžvilgiu atliekami moksliniai tyrimai yra pripažįstami
nacionaliniu lygiu. Trumpiau tariant, VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
Kadangi VV užsiima fundamentiniu mokslu ir medžiagų pritaikymu, socialinio MTEP poveikio apimtis
yra plati. VV turi stiprų sąveikos su verslu potencialą; jis gerai išnaudojamas, tačiau reikalinga tolesnė
parama, kad VV galėtų visiškai išnaudoti šį potencialą. VV taip pat yra nustatęs tinkamas procedūras,
skirtas stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą su tarptautiniais – tiek verslo, tiek akademinės
bendruomenės – bendradarbiais ir tai jam puikiai pavyksta. Tačiau akivaizdu, kad plėtra galėtų būti
aktyvesnė, ypač galėtų būti didesnė įstaigos vadovybės parama.
Mokslinių tyrimų rezultatų sąraše dominuoja fundamentinių tyrimų straipsnių aprašymas, tačiau
ekonominio ir socialinio poveikio pavyzdžiai apima ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
radiometrinius bandymus ir daugiakanalės pulsuojančio magnetinio lauko matavimo sistemos
kūrimą, kuri įdomi dėl jos pritaikymo versle. Be to, kai kurie VV nariai teikia individualias konsultacijas,
tokia veikla taip pat turėtų būti skatinama.
Vizito metu paaiškėjo, kad kai kurios tinkamos sąveikos galėtų turėti tolesnį poveikį. Daug kalbėta
apie būsimo darbo „galimybes“, taigi turėtų būti parengti geri planai, kad galimybės būtų visiškai
išnaudotos. Panašiai „konsultuotos“ įmonės, tačiau, kad būtų galima nustatyti konkrečius rezultatus,
darbą reikia tęsti. VV šioje srityje turi pakankamai patirties, todėl jis visiškai pasirengęs kurti ir plėtoti
sąryšį tarp fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų, kuris galėtų turėti ekonominį poveikį.
VV atstovai yra kelių mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai, tačiau kai kurie jų yra žemesnės
kokybės. Geriau žemesnės kokybės žurnalų vengti, nes tokia narystė duoda mažai naudos, o likusį
laiką galima būtų geriau išnaudoti moksliniams tyrimams.
Publikuota keletas puikių mokslo populiarinimo straipsnių, duota keletas interviu ir paskelbti
pranešimai žiniasklaidoje. Mokslo populiarinimas vertintinas teigiamai ir yra gero lygio.
VV prisidėjo organizuojant 15-ąjį tarptautinį simpoziumą „Ultrafast Phenomena in Semiconductors“,
nanomokyklą „Application of Nanolaminates for Biosensors Design“, 10-ąją nanokonferenciją
„Current Trends in Electrochemistry and Material Science“ (Dabartinės elektro chemijos ir
medžiagotyros tendencijos) ir 9-ąją nanokonferenciją „Advances in Bio-electrochemistry and
Nanomaterials“ (Pasiekimai bioelektrochemijos ir nanomedžiagų srityse). VV vykdo turiningą ir įvairią
veiklą, labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi gerą įrangą, įskaitant metrologijos standartus su platesnio panaudojimo galimybėmis. Šiais
standartais taip pat aktyviai naudojasi kiti – tiek valstybiniai, tiek privatūs – subjektai. Planuojami keli
įdomūs projektai skirtingose srityse (kondensuotų medžiagų, biologijos, radionuklidų metrologijos
ir pan.). VV turi puikų MTEP infrastruktūros (įrangos) kompleksą. Vizitas buvo ypač naudingas, nes jo
metu sužinota apie ateities perspektyvas, įskaitant išsamią informaciją, atsakančią į klausimus „kaip“,
„kodėl“ ir ką suteiks finansavimo sąnaudos ir finansavimo bei mokslinių tyrimų galimybės.
VV atvirai dalijasi įranga bei yra nustatęs tinkamas naudojimosi įranga procedūras. Vis dėlto, nėra
visiškai aišku, kiek sėkmingai tai pavyko įgyvendinti iki šiol, tačiau VV numato naudotis tiek savo, tiek
kitais nacionaliniais ištekliais.
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Strateginiame plane numatyta plėtoti veiklą orientuojantis į pasirodančias medžiagų technologijas,
susijusias su elektronika, jutikliais, informacijos apdorojimu ir duomenų saugojimu, energijos
saugojimu ir konversija, aplinkosaugos klausimais, transportu, maistu, biotechnologijomis ir
medicina. Veiklos pasiskirstymas per platus tokio dydžio VV, todėl geriau pastangas sutelkti į kelias
sritis, kuriose būtų galima pasiekti geresnių rezultatų.
Nors kai kurie aspektai aiškūs ir matomas didelis VV potencialas, taip pat yra kur plėstis galvojant
apie ryšius tarp vietos, šalies ir užsienio mokslininkų tiek akademinėje bendruomenėje, tiek verslo
sektoriuje. Apskritai VV turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
VV rekomenduojama siekti publikuoti savo darbus aukštesnės kokybės žurnaluose (Q2 kategorija
nėra pakankamai aukšta), nes jis turi tam pakankamą infrastruktūrą ir galimybes. Taip pat, kad VV
galėtų tai daryti, jam reikalinga institucijos parama, įskaitant didesnį tam skirtą laiko kiekį ir
atlyginimus moksliniams tyrimams vykdyti. VV yra gerame kelyje, kad savo darbu galėtų daryti
ekonominį poveikį; šiuo metu VV sekasi gerai, tačiau reikalinga parama, kad mokslininkai galėtų
visiškai išnaudoti turimą potencialą.
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Gamtos tyrimų centro vertinamasis vienetas numeris 3, Gamtos tyrimų
centras
VV santrumpa

GTC_3

VV pavadinimas

Gamtos tyrimų centro vertinamasis vienetas numeris 3

Institucijos pavadinimas

Gamtos tyrimų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 34,19
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Geologija (05P)

2

22,19

Geografija (06P)

2

12

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

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Vertinamąjį vienetą sudaro Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. Gamtos tyrimų
centras taip pat apima Botanikos institutą bei Ekologijos institutą. Fizinių mokslų srities ekspertų
grupė vertino VV mokslinių tyrimų veiklą geologijos ir geografijos mokslo kryptyse. VV nacionaliniu
lygiu vertinamas patenkinamai. Geografijos ir geologijos sritys yra gerai integruotos, o kas pasakytina
apie vieną sritį, tas galioja ir kitai. Neseniai centre vyko sudėtingi susijungimo ir atsiskyrimo procesai.
Administracija nerimauja dėl panašių tolesnių veiksmų ir tai aiškiai išreikšta vizijoje, kurioje numatyta,
kaip įveikti iššūkius, su kuriais greičiausiai bus susidurta ateityje.
Geologija (05P)

Geologijos skyriuje yra trys iš penkių laboratorijų, į kurias padalytas VV. VV skelbia labai mažai
cituojamus straipsnius ir beveik visi straipsniai rengiami su bendraautoriais mokslininkais iš kitų
(nacionalinių ir tarptautinių) institucijų. Mokslininkai lankosi įvairiose tarptautinėse konferencijose,
įskaitant didelės reikšmės renginius, tokius, kaip Europos geomokslų sąjunga (angl. European
Geosciences Union, toliau – EGU) ir „Goldschmidt“. Taigi mokslininkai skelbia publikacijas, tačiau
nepakankamai dažnai jie skelbiami tarptautiniuose pripažintuose žurnaluose. Tas pat pasakytina apie
jų darbų rezultatų skelbimą konferencijose. Viena priežasčių – teritorija, mat geologijos studijos
daugiausiai būtinos vietiniu lygiu, todėl jos įdomios nacionaliniu, tačiau nebūtinai tarptautiniu, lygiu.
Tačiau tai nemažina šių studijų ir tyrimų svarbos – jie neabejotinai reikalingi ilgalaikiam šalies
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klestėjimui. Publikacijų klausimo sprendimui jau taikomos priemonės, pavyzdžiui, finansinės
paskatos publikuoti darbus aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose.
Iš duomenų apie parengtas doktorantų disertacijas matyti, kad studentai linkę publikuoti savo
darbus nacionaliniuose žurnaluose, tokiu būdu jų darbų negali perskaityti platesnė auditorija ir
siaurėja jų karjeros galimybių ratas. VV dalyvauja dviejuose „Horizon 2020“ projektuose (tačiau kaip
nepagrindinis partneris) ir yra užmezgęs partnerystę su Berno universitetu. Vyksta mokslininkų
mainai su kitomis institucijomis ir institucijos viduje. Bendru požiūriu VV vertinamas patenkinamai
nacionaliniu mastu.
Geografija (06P)

Geografijos padalinys apima dvi iš penkių laboratorijų, į kurias padalytas VV. Toliau pateiktos
pastabos apie infrastruktūrą, personalą ir kitus aspektus. Be to, pristatymai daromi konferencijose
užsienyje, VV mokslininkai gauna apdovanojimus, doktorantai ginasi disertacijas, o MTEP projektai
nacionaliniu mastu vertintini patenkinamai.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Socialinis VV poveikis yra nemažas ir šaliai ateityje tiesiog būtinas. Natūralu, kad ekonominis ir
socialinis poveikis neatskiriamas nuo bendrųjų VV mokslinių tyrimų pastangų ir apima uždarytos
atominės elektrinės skleidžiamos radiacijos poveikio stebėjimą, didelės mineralų kolekcijos
saugojimą, atviros prieigos centrą ir leidimą naudotis jame esančia įranga ir kt. VV nariai dalyvauja
ekspertų grupėse atominės energetikos ir aplinkosaugos klausimais. Aktyvi populiarinimo veikla
padeda geologijos ir geografijos sektoriui įdarbinti naujos kartos mokslininkus. Per ataskaitinį
laikotarpį VV taip pat organizavo kelias konferencijas. Apskritai VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus
ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Šaliai kyla svarbių iššūkių, kurie VV suteikia galimybių, pvz., branduoliniai tyrimai, kurie būtini daug
laiko trunkančiam atominės jėgainės uždarymui, ir Baltijos jūros aplinkosaugos problemos. Iš tiesų,
taršos pavojų kilmė siekia dar sovietinį laikotarpį. Geologijos mokslininkai turi juos tyrinėti ir atkreipti
į tai valdžios pareigūnų dėmesį. VV gali vaidinti svarbų vaidmenį formuluojant prisitaikymo prie
pasaulinio atšilimo ir reagavimo į su tuo susijusius iššūkius strategijas.
VV turi infrastruktūrą ir kitas sąlygas, tinkamas tyrimams vykdyti, tačiau jaučiama, kad trūksta
finansavimo. Deja, kalbėdami su VV mokslininkais ekspertų grupės nariai pastebėjo gan
konservatyvų požiūrį į minėtų problemų sprendimą. Kita vertus, ekspertus maloniai nustebino
doktorantų motyvacija ir entuziazmas.
VV infrastruktūra tinkama, tačiau reikalingas įrangos modernizavimas. Tai pasakytina apie
nacionalinę pagrindinę saugyklą, unikalią paleontologijos kolekciją, didelę mineralų kolekciją, atviros
prieigos centro funkcijomis galima naudotis ir už Gamtos tyrimų centro ribų.
Stebimas sinerginis ryšys su kitais centro institutais. Tiksliau, VV mokslininkai reguliariai naudojasi
Botanikos ir Ekologijos padalinių įranga bei leidžia naudotis minėtų padalinių darbuotojams savo
įrenginiais ir įranga.
Bendras iššūkis – mažėjantis studentų skaičius ir sunkumai pritraukiant talentus ir atjauninant VV
personalą. Panašu, kad tam VV ateityje prireiks finansinių investicijų, tačiau tai būtų protingai išleisti
pinigai. Apskritai VV turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.
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Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Stiprinti bendradarbiavimą ir bendravimą su kitomis grupėmis, kurių veikla susijusi su
besidubliuojančiomis temomis, ypač su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetu.
Gerinti bendravimą su už aplinkosaugos klausimus šalyje atsakingomis valdžios institucijomis. Tai
apima tyrimus apie šalies aplinkos sveikatą ir aktyvų informacijos apie tai perdavimą atitinkamoms
valdžios institucijoms.
VV reikia jaunų žmonių, kurie imtųsi iniciatyvos ir atsakomybės ir ieškotų naujų krypčių bei tęstų šalies
aplinkos sveikatai svarbų darbą.
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Chemija, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Chemija

VV pavadinimas

Chemija

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 19,27
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

28,78

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Chemija (03P)

3

28,78

19,27

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Chemija (03P)

Pagrindinė VV veiklos sritis – chemija – padalyta į chemijos ir cheminės inžinerijos padalinius, nors
apibrėžties požiūriu šis padalijimas yra labiau administracinis ir, iš tiesų, neatspindi konkretaus
mokslinių tyrimų veiklos atskyrimo.
Įsivertinimo ataskaitoje nurodyti šeši pagrindiniai mokslinių tyrimų rezultatai: penki jų – publikacijos
geruose moksliniuose žurnaluose, o vienas – patentas. Tiksliau, dvi publikacijos (viena 2015 m. ir
viena 2016 m.) sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo (cituotas daugiau kaip 80 kartų). 30
geriausių mokslinių tyrimų rezultatų kokybė rodo aktyvų aktualiausių tyrimų rezultatų publikavimą
chemijos srityje visai neblogai cituojamuose žurnaluose. Apskritai mokslinis rezultatyvumas per
penkerius metus yra labai aukšto lygio. VV taip pat turi aiškias strategijas, skirtas skatinti publikavimą
geruose žurnaluose.
VV nariai ataskaitose reguliariai nurodo savo pasiektus rezultatus tarptautinėse konferencijose ir
daro tiek žodinius, tiek stendinius pristatymus – ne tik Europos simpoziumuose, bet ir Singapūro,
Australijos, Turkijos, JAV, Kinijos, Korėjos, Japonijos ir t. t.
Per pastaruosius penkerius metus gauti apdovanojimai iš Lietuvos institucijų, ypač iš KTU arba
Lietuvos mokslų akademijos. Ypatinga išimtis – „Westinghouse“ apdovanojimas, kuris įteiktas trims
VV nariams (ir vienam išoriniam tyrėjui).
Mokslinius tyrimus finansuoja Lietuvos mokslo taryba, tačiau VV taip pat dalyvavo įvairiuose
konkurencinguose MTEP projektuose, susijusiuose su hibridiniais saulės elementais, organiniais
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dažikliais, molekuliniais jungikliais, funkcionalizuotais paviršiais, organine sinteze ir pan. Šiuo požiūriu
VV pasirodė turintis labai gerų galimybių pritraukti finansavimą.
Remiantis pirmiau išvardytais rezultatais, mokslinis našumas ir dalyvavimas konkurencinguose
projektuose yra daug žadantys. Apskritai VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
VV yra stiprus ir geba mokslinius turimus panaudoti versle bei gauti patentus. Sukurta nemažai
medžiagų/technologijų, kurios priskiriamos aukšto technologijų parengtumo lygio produktams.
Moksliniai tyrimai išsirutuliojo į darbą keliuose Europos startuoliuose (pvz., Danijos, Vokietijos) ir
tokiu būdu buvo sukurtos naujos darbo vietos. Dėl glaudaus bendradarbiavimo sudaromos praktikos
galimybės studentams. Tyrimuose daug dėmesio skiriama socialiai aktualiems klausimams, VV
reguliariai konsultuoja vietos verslus ir valdžios organizacijas.
MTEP veiklos rezultatai įspūdingi. Toliau pateikiami tik keli sėkmingi pavyzdžiai. Vienam projektui
naudojamos funkcinės medžiagos, siekiant sukurti jokto reaktoriaus technologiją (YoctoReactor
Technology Design) amino rūgštims ir jų DNR jungtims sintetinti; darbas vykdomas kartu su
„Vipergen ApS“ (Danija); jam gautas reikšmingas išorinis finansavimas. VV priklauso pirmaujančių
Europos mokslininkų ir verslo partnerių, dirbančių kuriant saulės elementus, konsorciumui organinių
ir hibridinių fotogalvaninės energijos srityje, kurio tikslas – esminio supratimo apie šią sritį
užtikrinimas ir didelio prototipo konstravimas (Meso-superstruktūros hibridinių saulės elementų
projektas). Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais, teiktos paraiškos dėl patento. Hibridinių saulės
elementų projektas plėtojamas kartu su „Tokyo Chemical Industry“, kuris įsigijo KTU patento
licenciją. Kitas sėkmingas projektas susijęs su dažais įjautrintais saulės elementais. Projektas
vykdomas su Vokietijos bendrove „TrinamiX GmbH“; šios veiklos pagrindu pateikta ne viena patento
paraiška. Projektu siekiama sukurti metodus, skirtus atskirti veikliąsias medžiagas nuo augalinės
žaliavos, kad jas būtų galima panaudoti funkciniams maisto produktams, gydomosioms medžiagoms
maiste, kosmetikai, farmacijai; projektas buvo naudingas JAV bendrovei „Vincenty Enterprise LLC“.
Sukurtos medžiagos patentuotos ir komercializuotos. Projektą, kuriuo siekta pagaminti naujas
daugiafunkcines fitochemines sudėtines medžiagas, finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projektas
leido padidinti įvairių botaninių išteklių apdirbimo veiksmingumą verčiant juos medžiagomis, kurios
gerina maisto kokybę ir saugumą. Bendradarbiaujant su „Endobiotech“, „Smartinvest LT“ pasiūlymą
finansuoti pasirinko Lietuvos verslo paramos agentūra. Bendrovė kuria ir įsirenginėja savo
infrastruktūrą, kad galėtų gaminti funkcines medžiagas iš įvairių augalų. Kito projekto metu
patentuotos naujos heterociklinės sistemos, nes jos turi ypač didelį panaudojimo potencialą ir
panaudojama daug naujų cheminių medžiagų.
VV nariai reikšmingai prisidėjo prie komitetų, konsultavimo agentūrų ir pan. darbo. Kai kurie
mokslininkai atstovauja Lietuvai kai kuriose Europos institucijose, pvz., Europos tarpvyriausybinio
bendradarbiavimo programoje mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science
and Technology, toliau – COST). Narystės redakcinėse tarybose apsiriboja žurnalais, kurių lygis nėra
aukštas. Tarp VV organizuotų renginių buvo šie: Baltijos polimerų simpoziumas, 4-asis Šiaurės ir Rytų
Europos šalių kongresas maisto tema, Baltijos šalių maisto mokslo ir technologijų konferencija ir pan.
Narystė ir dalyvavimas redakcinėse tarybose vertintinas gerai. VV organizuoja metinę konferenciją
„Chemija mokykloje“ ir padeda chemijos mokytojams perduoti mokiniams informaciją apie
naujausius mokslinius tyrimus, reguliariai lankosi mokyklose ir bendrauja su visuomene. Informacijos
sklaida aktyvi mokyklose ir žiniasklaidoje.
Apskritai MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis labai geras ir prisideda prie naujų darbo vietų
kūrimo.
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MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi puikią infrastruktūrą, skirtą sintetinti organines, neorganines, biopagrindo medžiagas ir
nustatyti jų savybes bei pritaikyti jas versle, chemijoje, farmacijoje, maisto, energetikos,
aplinkosaugos srityse. Turima įranga leido sukurti Kauno technologijos universiteto atviros prieigos
centrą.
Daugumos mokslinių darbuotojų (21 iš 30) amžius nuo 25 iki 44 m. 9 darbuotojai yra 45–64 m.
amžiaus. Per paskutinius 5 metus buvo pasamdytas 21 mokslininkas su moksliniu laipsniu, 12
mokslininkų išėjo pasibaigus darbo sutarčių terminui, o 1 išėjo į pensiją. Vidutiniškai VV narių
pasiskirstymas pagal amžių yra labai geras, yra keli jauni mokslininkai. KTU siekis – puoselėti gerą
darbo aplinką, karjeros galimybes mokslininkams, laikantis Europos mokslininkų chartijos ir
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso. VV taip pat pritraukia ir palaiko naujų talentų
įtraukimą į mokslinių tyrimų aplinką ir turi aiškius planus, kaip jiems padėti siekti karjeros.
VV vykdo dviejų krypčių doktorantūros studijas – chemijos ir chemijos inžinerijos. Doktorantų skaičius
tinkamas, tačiau galėtų būti didesnis. Daugiausiai, jeigu ne visi, doktorantai yra vietiniai gyventojai,
dauguma jų iš Kauno. Rekomenduotina lengvinti doktorantų judumą ir mainus su kitais Lietuvos ir
Europos universitetais. Doktorantai parašo nemažai darbų, kurių pagrindiniai autoriai – jie patys,
tačiau jų publikacijos ne visada skelbiamos gerai cituojamuose žurnaluose. Apskritai apie 20 %
doktorantų nori dirbti verslo srityje, apie 30 % planuoja ieškotis darbo užsienyje, tuo tarpu likusieji
50 % nori likti dirbti akademinį darbą, ypač toje pačioje institucijoje, kurioje įgis savo daktaro laipsnį.
Strateginiai tikslai ateičiai apima: 1) poveikio vietos ir tarptautiniam verslui ir visuomenei stiprinimą;
2) visuomenės ir verslo įtraukimą į MTEP plėtojimą ir finansavimo didinimą, 3) talentingų ir
pirmaujančių mokslininkų pritraukimą, 4) aukštos MTEP kokybės išlaikymą; 5) būtinos MTEP
infrastruktūros sukūrimą.
KTU MTEP strategija apima toliau nurodytas prioritetines temines sritis: 1. diagnostikos ir matavimo
technologijos; 2. išmaniosios aplinkos ir informacijos technologijos; 3. naujos medžiagos
aukštosioms technologijoms; 4. technologijos tvariai plėtrai ir energetikai; 5. tvarus augimas ir
sociokultūrinė plėtra. Kai kurios temos atrodo šiek tiek apibendrintos, tačiau apskritai planas yra
aiškus ir gerai suformuluotas.
Tarp pagrindinių rodiklių KTU siekia, kad MTEP indėlis į universiteto biudžetą būtų daugiau kaip 25
%. Aukštos kokybės publikacijų skaičius vienam mokslininkui turėtų sudaryti 1,25. Aiški strategija
siūloma siekiant sumažinti mokslinių tyrimų grupę (2015 m. –20, 2020 m. – 15), didinti mokslo tinklo
žurnaluose spausdinamų publikacijų skaičių (95 – 2015 m., 100 – 2017 m.; 120 – 2020 m.), bendrą
MTEP projektų skaičių (18 – 2015 m., 25 – 2017 m., 35 – 2020 m.), mokslinių tyrimų grupių vidutines
metines pajamas iš projektų (20 tūkst. Eur – 2015 m., 30 tūkst. Eur – 2017 m., 35 tūkst. Eur – 2020
m.), įsteigtų įmonių skaičių (1 – 2015 m., 2 – 2017 m., 4 – 2020 m.), po doktorantūros studijų fakultete
liekančių mokslininkų skaičių (2 – 2015 m., 4 – 2017 m., 6 – 2020 m.), užsienio mokslininkų skaičių
fakultete (0 – 2015 m., 1 – 2017 m., 2 – 2020 m.).
Apskritai VV turi didelį potencialą pasiekti arba išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus. Jau dabar
matoma aiškaus ir nuoseklaus augimo tendencija – tiek iš kokybinės, tiek iš kiekybinės veiklos. Puiki
infrastruktūra ypatingai svarbi norint pritraukti gerų mokslininkų ateityje.
Rekomendacijos VV veiklos tęsimui ir (arba) tobulinimui
VV darbas gerai organizuotas, jame vykdomi geros kokybės moksliniai darbai, ypatingai gerai sekasi
mokslą pritaikyti versle. Turima įranga yra aukštos kokybės, yra pakankamai motyvuotų doktorantų.
Ryšiai su privačiu sektoriumi jau dabar yra labai geri, juos galima ir toliau gerinti.

24

Fiziniai mokslai

Pagrindinė dabar pastebima silpnoji vieta – žemas doktorantūros studijų internacionalizavimo lygis.
Siektina didinti tarptautinį lygį steigiant jungtines ar dvigubo laipsnio programas, skatinant
tarptautinių priemonių panaudojimą (COST, „Marie Curie Networks“), skatinant studentus dalį savo
doktorantūros studijų studijuoti užsienyje kitose institucijose. Tam tikslui VV arba universitetas
galėtų skirti lėšų ir remti tokius studentus užsienyje bent 6 mėnesius doktorantūros studijų metu.
Mokslinių tyrimų aplinkos vystymasis geras, ypač atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų amžių. Nors jau
dabar aktyvus tam tikras bendradarbiavimas, būtų gerai, kad turima puiki infrastruktūra būtų
išnaudojama plėtojant naujus ryšius su kitomis institucijomis šalyje.
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Fiziniai mokslai, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Fiziniai

VV pavadinimas

Fiziniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 10,8
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

76,04

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Matematika (01P)

3

1,49

25,09

Fizika (02P)

3

6,77

15,85

Informatika (09P)

2

2,54

35,1

MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Matematika (01P)

Nors mažesnio nei kitos grupės dydžio VV matematikos pogrupis yra gan pastovus, o jo interesų
spektras yra pakankamai platus. Kai kurios publikacijos spausdintos tarptautiniuose pirmaujančiuose
žurnaluose, o tai geras potencialo ženklas. Tiek mokslininkai, tiek doktorantai gauna apdovanojimus
už pripažintą padarytą darbą. Žurnalų požiūriu pakanka susitelkti į žurnalus, kurie nurodyti
„Clarivate“ ir „Scopus“, tačiau siekiamybė – Q1 kategorija. Reikėtų vengti tam tikrų leidyklų žurnalų
(pvz., „Hindawi“, „MDPI“). Tas pat pasakytina apie kai kurias konferencijas (pvz., ICNAAM). Be to,
ypatingą dėmesį reikėtų skirti darbams, skelbiamiems į „MathSciNet“ įtrauktiems žurnalams, kuriame
nurodyti pagrindiniai matematikos srities žurnalai. Bet kokiu atveju veiklos lygį galima būtų gerinti –
tiek publikacijų atžvilgiu (tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai), tiek tarptautinių ryšių požiūriu. Reikšminga
mokslinių tyrimų veiklos dalis nukreipta į pritaikymą; šio požiūrio derėtų laikytis toliau ir galima būtų
ateityje jį netgi stiprinti. Tačiau tuo pačiu nereikėtų ignoruoti fundamentaliosios matematikos, nes ji
būtina mokant jainosios kartos aukšto lygio matematikus. Jaunų mokslininkų skaičius VV yra
tinkamas; kita vertus, kai kurie VV mokslinių tyrimų dalyviai negali pasigirti aukštu veiklos lygiu
publikacijų ir citavimo ar dalyvavimo tarptautiniuose projektuose atžvilgiu. Galiausiai pažymėtina,
kad VV nevykdo matematikos doktorantūros studijų.
Apskritai atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir yra pripažįstami nacionaliniu mastu.
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Fiziniai mokslai

Fizika (02P)

Šis VV pogrupis turi didžiausią VDDA mokslininkų skaičių palyginti su kitomis dviem grupėmis, jis
pasižymi geru veiklos lygiu, vykdo kelis projektus, kai kuriuos jų – tarptautiniu mastu. Publikavimo
veikla žurnaluose pasižymi citavimo rodikliu nuo 2 iki 5; publikacijos skelbiamos tarptautinių
prestižinių leidyklų leidiniuose, o tai geras ženklas, įrodantis pažangą, kuri stebima jau kelis
pastaruosius metus. Tačiau nepaisant aukšto IF, šių žurnalų nebūtų galima priskirti prie pirmaujančių.
Aptariamos temos dažniausiai priklauso taikomajai fizikai ir tik nedidelė dalis – teorinei fizikai. Tam
tikra grupės personalo dalis galėtų praplėsti interesų lauką, įtraukti daugiau teorinių fizikos aspektų.
Jaunų studentų mokymui pasitarnautų praplėstas interesų sąrašas. Be to, nedaug pristatymų
daroma konferencijose; visi jie – žodiniai; taigi jų poveikis gali būti didesnis nei stendinių pristatymų.
Grupė yra sulaukusi apdovanojimų, daugiausiai vietinės reikšmės. Panašu, kad pora metų trūksta
doktorantų, tačiau kai kurie studentai dar tik neseniai pradėjo studijas. Bet kokiu atveju, atsižvelgiant
į doktorantų skaičių VV, jie sulaukė nemažai apdovanojimų. Be to, baigę doktorantūros studijas jie
jau gali pasigirti patenkinamu paskelbtų rezultatų sąrašu.
Šiuo atveju moksliniai tyrimai taip pat yra aukšto lygio ir pripažįstami nacionaliniu mastu.
Informatika (09P)

Informatikos VV pogrupis labiau orientuotas į mokymą nei į mokslinius tyrimus – tai matyti iš
atitinkamo personalo skaičiaus. Dėl to, mokslinių tyrimų požiūriu nepaliečiamos kelios svarbios
informatikos sritys (pvz., algoritmai ir kompleksiškumas, duomenų bazės ir informacijos paieška,
programinės įrangos inžinerija, tinklai ir pan.). Daugiausiai dėmesio skiriama dirbtinio intelekto
temoms, tokioms, kaip evoliucija/genetiniai algoritmai, apytikslis klasifikavimas ir prognozavimas.
Taip pat parengti darbai apie vaizdų apdorojimą ir kriptografiją. Šios mokslinių darbų linijos atitinka
informatikos realybę. Kalbant apie realizacijos kokybę, pažymėtina, kad kai kurie straipsniai paskelbti
prestižiniuose žurnaluose, kuriuos leidžia tarptautinės gerai žinomos leidyklos (pvz.,
„Neurocomputing“ ir „Information Sciences“). Kita vertus, pažymėtina, kad kai kurie straipsniai ne
visada skelbiami teisinguose žurnaluose, nes kai kurie žurnalai nėra gerai vertinami tarptautiniu
mastu (jų nėra klasikinėje sistemoje, tokioje, kaip mokslo tinklas (WoS) ar „Scopus“), arba dėl to, kad
žurnalo pakraipa nevisiškai sutampa su straipsnių temomis (pvz., žurnalai apie astrofiziką, optiką,
operacijų moksliniai tyrimai). Tokiu būdu, nors moksliniai tyrimai gali būti geros/aukštos vertės, jos
nepasiekia tinkamos auditorijos. Taip pat reikėtų vengti komercinių žurnalų, nes jie ne tik yra žemos
kokybės, tačiau menkina ir VV statusą. Tokios publikacijos „sudega“, net jei jų turinys yra aukštos
kokybės. Galiausiai, kai kurie straipsniai geriau tinka matematikos, o ne informatikos sričiai (pvz., tie,
kurie yra apie automatiką, operacijų mokslinius tyrimus, taikomąją matematiką, sudėtines struktūras,
biofiziką, chaosą ir pan.), nes juos vargiai būtų galima laikyti periferinėmis informatikos temomis.
Kalbant apie konferencijas, per kurias pristatyti straipsniai, pastebėtina, kad kai kurios jų yra
pripažįstamos tarptautiniu mastu (su IEEE ar Springer protokolais), o kitų reikėtų vengti, nes jos
komercinės arba nekonkurencingos (pvz., IARIA, WMSCI, ICNAAM, CEMA ir t. t.).
VV vertintinas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV poveikį visuomenei ir verslui rodo keletas aspektų. Kai kurie VV nariai yra pagrindinių nacionalinių
institucijų nariai, pvz., Lietuvos mokslų akademijos arba Lietuvos mokslo tarybos. Akivaizdu, kad
tokios narystės teikia garbės, tačiau būtų naudinga didesnė įvairovė, ypač tarptautinio lygio. Be to,
kai kurie VV nariai prisidėjo prie išorės konsultacijų, taip pat jie yra aktyvūs inovacijų ir verslo centrų
nariai. Pažymėtina, kad suorganizuotos kelios nacionalinės konferencijos (pvz., metinis
susitikimas/dirbtuvės matematinio modeliavimo tema organizuotas kartu su verslo partneriais,
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vyksta 1 savaitę, dalyvauja apie ~25 asmenis). Čia reikėtų pažymėti, kad reikėtų dėti daugiau
pastangų būtinai internacionalizacijai (pvz., pritraukti tarptautinių konferencijų į Lietuvą), kas
pagerintų matomumą ir poveikį nacionaliniu lygiu. Kai kurie VV nariai yra kelių specializuotų žurnalų
redaktoriai, tačiau reikėtų skirti daugiau laiko tarptautiniam poveikiui, o ne prastos kokybės žurnalo
redaktorystei. Taip pat pažymėtina, kad siūlomi gan plataus dalykų spektro moksliniai laipsniai, o tai
reiškia, kad jaunoji karta turi skirtingas švietimo galimybes savo šalyje (5 tiksliųjų mokslų bakalauro
programos ir 5 tiksliųjų mokslų magistro programos informatikos, matematikos ir fizikos srityje ir 27
fizikos ir informatikos doktorantai).
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV yra gana pastovaus dydžio ir pasižymi galimybėmis pasirašyti sutartis su verslu ir pritraukti
doktorantų ir jaunų mokslininkų. Moksliniai tyrimai orientuoti į pritaikymą ir yra gerai įsitvirtinę,
tačiau fundamentaliųjų mokslų dalis kenčia dėl nepakankamo matomumo tarptautinėje arenoje, o
tai galėtų padėti pritraukti daugiau studentų ir leistų VV tapti platesnio spektro mokslinių tyrimų
centru. Per pastaruosius metus gana daug žmonių VV išėjo į pensiją, tačiau priimta tiek pat naujų
žmonių. Didelė tikimybė, kad dėl išėjusių mokslininkų priimti nauji mokslininkai gali sąlygoti tolesnius
pasikeitimus. Tuomet per ateinančius kelerius metus bus labai svarbi priėmimo į darbą strategija; VV
turėtų labai atidžiai susitelkti ties jaunų, aktyvių, talentingų mokslininkų pritraukimu, kurie galėtų
stiprinti tarptautinius ryšius. Toliau labai svarbu taikyti esmines permainas, susitelkti ties
vyraujančiais, prestižiniais publikavimo centrais; šio tikslo įmanoma pasiekti. Turima įranga yra
pakankamai gero lygio ir tuo reikėtų naudotis. VV turi potencialą pagerinti jo įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Akivaizdu, kad per 5–10 metų laikotarpį internacionalizacijos požiūriu padaryta didelė pažanga.
Doktorantūros studijas baigė fizikos arba informatikos studentai. Neseniai vyriausybės priimtas
sprendimas didinti doktorantų atlyginimus gali reikšmingai padėti pritraukiant jaunus mokslininkus
ateinančiais metais ir vykdyti geresnės kokybės mokslinius tyrimus. Pažymėtina, kad konkretaus
straipsnio kokybė nesusijusi su Q1/Q2 žurnalų kategorijomis; tikroji straipsnio kokybė/poveikis
vertinamas cituojamumo rodikliu. Todėl tam turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys. Tam būtini
veiksmai apie profilių kūrimą „Google Scholar“ paieškos sistemoje, ORCID tapatybės gavimą ir pan.
Be to, visos pastangos turėtų būti nukreiptos į publikavimą geriausiose tarptautinėse
specializuotose konferencijose, kur mokslininkas gali susitikti su savo veiklos srities bendruomene.
Tokiu būdu mokslininkai ir atlikti moksliniai tyrimai taps geriau matomi pasauliui. Dabartinė
konferencijų pasirinkimo politika numato daugiausiai tik tai, ar vėliau konkrečių temų žurnalai ir
pasirinktų konferencijų darbai bus publikuojami, ir galbūt atitinka šios dienos tikslus (kad straipsniai
būtų spausdinami Q1 ir Q2 kategorijos žurnaluose), tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai taip pat
padėtų siekti tarptautinės bendruomenės pripažinimo.
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Fiziniai mokslai, Klaipėdos universitetas
VV santrumpa

KU_P

VV pavadinimas

Fiziniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 4,22
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

11,14

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Geografija (06P)

2

2,04

3,07

Informatika (09P)

2

2,18

8,07

Ekonominis ir socialinis MTEP poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Geografija (06P)

Grupė yra santykinai maža (mažiau nei 6 VDDA su daktaro laipsniu). 2017 m. buvo keturi doktorantai,
o tai svarbus ateities vystymosi rodiklis, nes tikimasi, kad jie padės vykdyti geros kokybės mokslinius
tyrimus. Matomas stabilus grupės požiūris į publikacijų skelbimą žurnaluose, kuriuos leidžia gerai
žinomos tarptautinės leidyklos (IEEE, „Elsevier“, „Springer“, „Wiley“), su kai kuriomis išimtimis. Šie
straipsniai yra tinkamo lygio, be to, jie parengti su mokslininkais iš užsienio. Nepaisant to, vertinant
publikavimo veiklą cituojamumo rodiklių atžvilgiu, pastarasis galėtų būti aukštesnis. Be to, grupei
pavyko pritraukti darbuotojų iš užsienio, o tai – geras ženklas, nes atveriamos galimybės stiprinti
tarptautinius ryšius. Mokslininkai lankosi tarptautinėse konferencijose, tačiau, išskyrus EGU,
dauguma jų yra regioninės. Mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose,
daugiausiai Baltijos jūros regiono projektuose. Visuose juose VV yra projekto partneris. Nepanašu
nei iš Lietuvos mokslo tarybos, nei iš EU informacijos, kad individualius mokslinių tyrimų projektus
būtų pavykę sėkmingai pritaikyti praktiškai.
Apskritai VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
Informatika (09P)

Nors VV grupė siūlo informatikos laipsnį ir pilną informacinių technologijų mokymo programą, jos
nariai savo darbų neskelbia konferencijose, susijusiose su informatika, ir nepublikuoja jų žurnaluose
sistematiškai. Pavyzdžiui, kalbant apie žurnalams skirtus straipsnius, daugumos jų negalima laikyti
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informatikos srities publikacijomis; tai straipsniai apie pritaikymą, naudojant kai kuriuos informatikos
elementus. Tokie pavyzdžiai taikytini šiems žurnalams: „Non-linear Analysis“, „Journal of Agronomy“,
„Plant Biosystems“, „Environmental Engineering“, „Ocean Science“. Apskritai publikavimo veikla,
ypač geriau cituojamuose, yra silpna, atsižvelgiant į VV dydį (VDDA). Kita vertus, yra konferencijos
straipsnių, kurie buvo skelbiami pagrindiniuose informatikos žurnaluose (pvz., konferencijos BIS,
ICPRAM, Baltic DB&IS, ERCIM). Nepaisant pagrindinių galimybės tarpdisciplininiams moksliniams
tyrimams ypatybių, pastangos turėtų būti dedamos į tai, kad konkretus VV pogrupis būtų pripažintas
tarptautiniu lygiu informatikos srityje.
Taip pat ir šiuo atveju VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
MTEP sutartys daugiausiai pasirašomos su valstybinėmis institucijomis (pvz., Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija), o ne verslo įmonėmis. VV sukaupė profesinę patirtį nuosėdų užterštumo srityje
ir reguliariai teikia konsultacijas šia tema vietos valstybinėms institucijoms. Tai teigiamas faktas, net
jei dėl konfidencialumo priežasčių negalime susipažinti su šių paslaugų rezultatais. VV atstovaujamas
darbo grupėse ir komitetuose daugiausiai per narystę akademinėse/valstybinės valdžios grupėse
(Lietuvos mokslų akademija, slėniai) ir pateikiami tik keli ryšių su verslo įmonėmis pavyzdžiai. Tiksliau,
nurodytos dvi mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo sutartys. Reikalingas didesnis aktyvumas
norint didesnio bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi. Konferencijų organizavimas – gera
praktika, nes tai padeda didinti VV matomumą ir dalytis patirtimi su bendruomene. Be abejonės, yra
sėkmingo konferencijų organizavimo pavyzdžių, tačiau jie taip pat vietinio/regioninio pobūdžio ir
riboto VV matomumo. VV nariai yra kelių neaukšto lygio specializuotų žurnalų redaktoriai.
Pageidautina išbandyti jėgas tarptautinėje arenoje ir siekti aukštesnio lygio ir tarptautinio poveikio.
Išimtys – mokslininkai, kuriems Klaipėdos universitetas nėra pirminė darbo vieta. VV reguliariai
spausdina straipsnius laikraštyje ir dalyvauja projektuose, kurie įkvepia mokinius daryti mokslinę
karjerą. Pokalbių metu paaiškėjo, kad mokslininkams patinka dėstyti ir jie netgi galėtų dėstyti
daugiau.
VV vykdo reikšmingus mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV apima dvi skirtingas mokslinių tyrimų sritis – geografiją ir informatiką – ir akivaizdu, kad nėra
lengva rasti bendrų tikslų ir siekių VV vystymui ateityje. Be to, nacionalinis mokslinių sričių ir krypčių
skirstymas Lietuvoje neatspindi jūriniams mokslams skirtų mokslinių tyrimų situacijos, o tai laikytina
silpnybe, dėl kurios kyla sunkumų prašant finansavimo, mokslinių tyrimų rezultatų priskyrimo
tinkamai sričiai ar mokslinių tyrimų krypčiai. Jūrinio slėnio koncepcija yra puiki, tačiau tokio platesnio
bendradarbiavimo su verslu naudos dar teks palaukti. Planas ateičiai „nustatyti pripažintus
laboratorinius metodus ir juos akredituoti per dvejus metus“ yra gan neapibrėžtas. Pavyzdžiui,
neaišku, apie kuriuos metodus kalbama. Finansavimas neužtikrintas visais MTEP atvejais, kurie susiję
su ES projektais, pradėtais 2017 m. Nuo 2013 m. reikšmingai sumažėjo bendras finansavimas.
Sulaukta naujų doktorantų, tačiau reikėtų dar daugiau. VV yra mažas pagal VDDA, tačiau gali
pritraukti rimtą finansavimą. Tai atspindi dinamiškumą ir gali būti paskata būsimai plėtrai.
Potencialas yra didelis vien dėl unikalaus VV statuso, t. y. kad VV susitelkia į jūrinius mokslus. Nauja
infrastruktūra turi būti visiškai išnaudota. Geografijos ir informatikos derinys turi potencialo, kurį
reikia kiek įmanoma plėtoti, tačiau tuo pačiu dėl temų skirtingumo kyla daug iššūkių. VV turi
potencialą pagerinti savo vertinimus.
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Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
VV turi investuoti į savo tikrąsias unikalias stiprybes – tiksliau, jūrinius mokslus (priešingai nuo
klasikinės geografijos) – ir jas plėtoti nacionaliniu lygiu. Jūros tyrimų institutas galėtų tapti švyturiu
tarptautiniu lygiu, unikaliu ryšių centru Baltijos jūroje ir už jos ribų. Dabartinis valstybinės valdžios
nustatytas mokslų klasifikavimas šiuo atžvilgiu apsunkina padėtį. VV turėtų reikalauti naujo
klasifikacijos nustatymo, net jeigu toks VV yra vienintelis Lietuvoje.
Svarbu, kad VV pritrauktų talentingų studentų į doktorantūros studijas ir sulauktų naujų mokslininkų.
Neseniai vyriausybės priimtas sprendimas didinti doktorantams išmokas gali labai padėti.
Pažymėtina, kad konkretaus straipsnio kokybė nėra tiesiogiai susijusi su Q1/Q2 kategorijos žurnalu;
tikroji straipsnio kokybė/poveikis vertinamas citavimo indeksu. Todėl ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas būtent šiam aspektui. Būtina imtis veiksmų ir sukurti profilius „Google Scholar“ naršyklėje,
gauti ORCID tapatybes ir pan. Be to, visos pastangos turėtų būti nukreiptos į publikavimą
tarptautinėse specializuotose konferencijose, kur susitinka mokslininkų bendruomenės. Tokiu būdu
mokslininkai ir jų tyrimai tampa geriau matomi tarptautiniu mastu.
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Fiziniai mokslai, Lietuvos edukologijos universitetas
VV santrumpa

LEU_P

VV pavadinimas

Fiziniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Lietuvos edukologijos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 6,23
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

3,81

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Fizika (02P)

2

0,55

6,23

Informatika, matematika, chemija, geografija (09P, 2
01P, 03P, 06P)

3,26

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Fizika (02P)

VV fizikos dalis pripažįstama už pjezo (piezo) sistemas mechatronikoje ir ultra garso pritaikymą,
feroelektrinius kristalus ir nanosistemas. Bibliografinis įvertinimas silpnas netgi tokio nedidelio
dydžio VV (ir pagal rezultatus, kuriuos turėtų pateikti VV). Dauguma darbų pasirodo specializuotuose
mažai ar vidutiniškai cituojamuose žurnaluose ir nėra dažnai cituojami. Viena ypatinga išimtis –
žurnale „Chem. Mat.“ spausdintas straipsnis (2017 m. citavimo indeksas IF =9,89); šis neseniai (2017
m.) publikuotas straipsnis (2017) jau (2018 m. spalio mėn.) buvo cituotas 20 kartų, tačiau autorių iš
VV indėlis nėra pagrindinis. Be to, kitas straipsnis cituotas 16 kartų, o dvi kitos publikacijos – 7 kartus.
Veikla konferencijose tinkama, tačiau panašu, kad daromi tik stendiniai pristatymai. Kai kurie
straipsniai įtraukiami į konferencijų dokumentus (spausdinamus konferencijų pranešimus), tačiau
tokiu būdu jie mažiau cituojami nei įprastai spausdinti straipsniai. Per penkerius metus apgintos dvi
disertacijos atitinka VV galimybes, jų kokybė aukšta (vienas jų paremtas 13, o kitas – 8 šaltiniais).
Mokslinių tyrimų finansavimas gaunamas tik iš vietinių šaltinių ir atitinka VV dydį. Trys didesni
projektai susiję su pjezo sistemomis pagrįsta mechatronika.
Apibendrinant VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
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Informatika, matematika, chemija, geografija (09P, 01P, 03P, 06P)

Mokslinių tyrimų sričių grupė, į kurią sutelktas VV darbas, yra labai įvairi, o dvi dažniausios temos –
statistika ir lingvistika. Šios grupės bibliografinis įvertinimas prastesnis nei fizikos, tačiau šis VV netgi
mažesnis, o atsižvelgus į dėstymo apimtis, formaliai tyrimams lieka 1,1 VDDA. Nors straipsnių skaičius
atitinka VV dydį, tačiau dauguma jų publikuojami visiškai necituojamuose arba labai mažai
cituojamuose žurnaluose. Tik keletą darbų būtų galima laikyti pripažintais tarptautiniu lygiu ir šiek
tiek cituojamais – vidutiniškai vienas darbas cituojamas 4 kartus. Keletas darbų lietuvių lingvistikos
srityje laikomi reikšmingais vietine prasme ir buvo cituojami. Dalyvavimas konferencijose neaktyvus,
kai kurios jų – pasaulinės reikšmės renginiai, tačiau jiems teikti tik stendai. Doktorantūros studentų
nėra. Vietinės reikšmės kalbos atpažinimo projektas LIEPA (2013–2015 m.) skirtas padėti mokiniams,
suaugusiesiems ir negalią turintiems asmenims naudotis kompiuteriais, prietaisais ar įrankiais,
suprantančiais ir kalbančiais lietuvių kalba.
Apibendrinant VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Darbas apie mechatroninius vykdomuosius įtaisus (paleidiklius) skraidantiems mikrorobotams turi
ekonominio poveikio potencialą, nors iki šiol tyrimas vykdomas tik akademiniu lygiu; tas pat
pasakytina apie kitus projektus: pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms, jutikliai ir
vykdymo įtaisai mechatroninėms sistemoms, ir dumblių aliejaus gavyba ultragarsu. Neaišku, ar
lietuvių kalbos atpažinimo projektas LIEPA (žr. pirmiau) ir ankstesnis projektas „Hibridinės sistemos
dendrimeras-gadolinis Gd(III) – nanodeimantas tyrimas kaip naujo kontrastinio agento magnetinio
rezonanso (MRI) vaizdinimui" turėjo tikro ekonominio ir socialinio poveikio. VV organizavo vienas
tarptautines dirbtuves ir tris vietinius suvažiavimus. VV nariai veiklūs ir yra kelių redakcinių tarybų
nariai, tačiau žurnalai yra neaukšto lygio (nors Lietuvos fizikos žurnalas yra tikrai svarbus vietiniu
požiūriu). Reguliariai teikiamos konsultacijos (Vokietijos ir Kinijos įmonėms) pjezoelektrinių variklių
srityje. Populiarinimo veiklų sąrašas yra ilgas ir atspindi pagrindinę Edukologijos universiteto misiją.
Ji apima paskaitas, straipsnius, praktinius užsiėmimus mokiniams, nacionalinį mokslo festivalį
„Erdvėlaivis Žemė“, dalyvavimą „Tyrėjų naktyje“ ir pasiruošimą studentų olimpiadoms keliose srityse
bei jų sprendimų vertinimą.
Apibendrinant VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV jau dalyvauja susijungime su Vytauto Didžiojo ir Aleksandro Stulginskio universitetais; kai kurie
darbuotojai jau išėjo iš darbo. Likusieji – vyresni nei vidutinio amžiaus. Todėl sunku kalbėti apie viso
VV vystymosi potencialą; potencialą galima įžvelgti individualiuose asmenyse arba grupėse, kurios
turi unikalių praktinių žinių šiose srityse: pjezoelektronikos mechatronikos, ultragarso tecnologijų,
nanodeimantų, diferencinės geometrijos, statistikos, duomenų gavybos, neuroninių tinklų ir
lingvistikos. Infrastruktūra labai įvairi ir atitinka mokslinių tyrimų temas ir konkrečias projektų grupes.
Ji apima vieno taško (lazerinio) doplerio virbrometrą, ultragarso prietaisą, Fourier spektometrą ir
kompiuterių telkinį; išteklių yra „atviros prieigos“ pagrindu. Be to, teleskopas naudojamas mokymo
ir populiarinimo tikslais. Ateityje plėtosimos kryptys susijusios su feroelektriniais puslaidininkiais,
nano/mikrotecnologijomis ir biologinės įvairovės pavyzdinėmis formomis. Konkretūs mokslinių
tyrimų planai yra tinkamai pagrįsti, bet temos labai skirtingos, fragmentuotos, nesusijusios.
Strateginiame plane numatyti tikslai („puoselėti“, „didinti“, „gerinti‘), tačiau nenumatytas
mechanizmas, pagal kurį jie bus siekiami. Todėl mokslinių tyrimų infrastruktūros išskaidymas ir
žmogiškųjų išteklių nukreipimas į kitą instituciją atrodo logiški; panašu, kad administracija ir
mokslininkai sutinka su susijungimu ir laukia naujų galimybių, susijusių su didesne institucija.
Palyginamasis ekspertinis MTEP vertinimas | 2018
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Apibendrinant VV turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Dėl planuojamo susijungimo su Vytauto Didžiojo universitetu, VV negalima pateikti jokių
rekomendacijų. Asmenys ir grupės turėtų toliau naudotis savo įgūdžiais, publikuoti savo darbus
tarptautiniu lygiu pripažintuose žurnaluose (galbūt išskyrus darbus apie lietuvių kalbos lingvistiką),
taip pat vengti narystės prastos reputacijos žurnalų redakcinėse tarybose. Žodiniai pristatymai
konferencijose turi didesnį poveikį nei stendiniai ir jiems turėtų būti teikiama pirmenybė; turėtų būti
siekiama prestižinių kviestinių diskusijų. Jos įrodo darbus pristatančio mokslininko darbo lygį ir
mokslinį statusą. Disertacijų (ir kitų darbų) rašymas anglų kalba ir užsienio studentai (pagal
„Erasmus+“ programą) pagerins jaunų mokslininkų kalbinius įgūdžius ir padės lengviau pasiekti
tarptautinės bendruomenės pripažinimo. Turėtų būti vystomi bet kokio pobūdžio tarptautiniai ryšiai.
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Fiziniai mokslai, Šiaulių universitetas
VV santrumpa

ŠU_Fm

VV pavadinimas

Fiziniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Šiaulių universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 2,25
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

16,05

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Matematika (01P)

3

1

7,47

Fizika (02P)

1

0,75

1,29

Informatika (09P)

2

0,5

7,29

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Matematika (01P)

Atsižvelgiant į mokslininkų skaičių, Matematikos skyriuje mokslinių tyrimų vienetas gana mažas;
dauguma mokslinių tyrimų atliekami skaičių teorijos srityje, tik visai nedidelė dalis jų atliekami
diferencialinių lygčių, fluidų dinamikos, ir tikimybių teorijos srityse. Vienete yra pora aukšto lygio
mokslininkų, kai kurie skyriaus nariai yra gana veiklūs darbų tarptautiniuose žurnaluose publikavimo
prasme, pagal dalyvavimą keliose svarbiose užsienio konferencijose ir pagal tarptautinį
bendradarbiavimą. Tačiau vidutiniai moksliniai skyriaus rezultatai yra daug žemesnio lygio. Į tai
ateityje tikrai reikėtų atsižvelgti. Žvelgiant iš dėstymo perspektyvos, kur daugiausiai dėmesio
skiriama moksliniams tyrimams vienoje srityje (analitinėje skaičių teorijoje), dėstymą galima laikyti
sudarančiu kliūtis būsimiems jauniesiems mokslininkams; o tai, savo ruožtu, gali sąlygoti rimtų
trūkumų kultūrine prasme, taip pat problemas galimai būsimai akademinei karjerai.
Skyrius publikuoja straipsnius matematikos žurnale „Šiauliai Mathematical Seminar“, kuriame
spausdinami mokslinių tyrimų darbai ir tyrimai įvairiose matematikos srityse ir skelbiami jų
pritaikymo atvejai. Žurnalo straipsnių santraukos skelbiamos „Zentralblatt MATH“ ir „Mathematical
Reviews/MathSciNet“.
Atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažįstami nacionaliniu mastu.
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Fizika (02P)

VV fizikos skyrius yra gan mažas ir vykdo, palyginti, mažai veiklos bendradarbiavimo prasme ir pagal
dalyvavimą svarbiuose projektuose. Ryšys su verslo sektoriumi labai ribotas ir turėtų būti gerinamas:
verslas galėtų tapti finansavimo šaltiniu ir papildyti universiteto teikiamus pagrindinius išteklius.
Publikacijų skaičius mažas ir rodo, kiek mažai studentų pritraukia skyrius; šiuo metu nėra nė vieno
doktoranto. Dėstymas – pirminė skyriaus veikla ir užgožia mokslinius tyrimus.
VV apsilankiusi ekspertų grupė norėtų pabrėžti, kad pirmiau nurodyti faktai numanomi pagal
pateiktus dokumentus, nes vizito metu nebuvo nė vieno VV skyriaus nario.
Fizikos moksliniai tyrimai yra gyvybiškai svarbūs universitetui, o į VV skyriaus stiprinimą turi būti
žiūrima rimtai; darbo vietos, kurios atsilaisvins dėl darbuotojų kaitos, turi būti išsamiai aptartos, turi
būti stengiamasi pasamdyti jaunų veiklių mokslininkų, kurie padėtų didinti skyriaus matomumą.
VV vertinamas silpnai nacionaliniu mastu.
Informatika (09P)

Mokslinių tyrimų VV informatikos skyrius neatrodo labai veiklus. „Clarivate“ ir „Scopus“
skaitmeninėse bibliotekose publikuojama po keletą straipsnių, tačiau gero lygio publikacijų nėra
daug, o pristatymai tarptautinėse aukšto lygio konferencijose gan riboti, bet dauguma mokslinių
tyrimų yra tik regioninio masto ir apie juos žinoma ribotai. Dalyvavimas svarbiuose tarptautiniuose
projektuose taip pat ribotas. Universiteto skiriami ištekliai darbo vietoms išlaikyti ir finansinės
paramos prasme galbūt nėra pakankami, tačiau reikia dėti pastangas, siekiant kompensuoti lėšų
trūkumą įgyvendinant nacionalines ir Europos programas. Naujos informatikos sritys pasauliniu
mastu vystosi labai greitai, o VV galėtų pamėginti investuoti dalį savo mokslinių įgūdžių į šias kryptis.
Su VV susitikę ekspertų grupės nariai susitiko su dviem studijas jau baigusiais studentais, kurie ketina
tęsti akademinę karjerą ir yra daugiau susiję su Vilniaus universitetu.
VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
VV pasižymi nevienodu socialiniu poveikiu, priklausomai nuo skyriaus – matematikos, fizikos,
informatikos. Matematikos skyrius šiuo požiūriu yra veiklus: 2013 m. gauta dotacija organizuoti
svarbų mokslinį renginį „Tarptautinė konferencija apie skaičių teoriją“ pagal Lietuvos mokslo tarybos
programą „Parama moksliniams renginiams“; kiti susitikimai organizuoti pagal Lietuvos ir Latvijos
tarpvalstybinio bendradarbiavimo schemą ir buvo skirti nustatyti darbo rinkos poreikius
socioekonominei plėtrai ir profesinių matematikos kompetencijų integravimui pasienio regionuose.
Matematikos skyrius publikuoja darbus vidutinių/žemų cituojamumo rodiklių žurnaluose, tačiau yra
įtrauktas į pagrindines matematikos duomenų bazes, tokias, kaip „Zentralblatt MATH“ ir
„Mathematical Reviews/MathSciNet“. Be to, matematikos olimpiadų ir kitų įvykių organizavimas
padeda didinti informuotumą apie mokslą visuomenėje ir pritraukti studentų ateityje. Informatikos
skyrius turi keletą sutarčių dėl MTEP su privačiu sektoriumi ir taiko e. mokymosi, m. mokymosi ir t.
mokymosi techhnologijas. Panašu, kad fizikos skyrius nepasižymi jokiu ekonominiu ar socialiniu
poveikiu.
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
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MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi gerų skaičių teorijos mokslininkų ir toks aukštas profesionalumo lygis turėtų būti išlaikytas ir
ateityje. Kalbant apie VV informatikos pogrupį, panašu, kad planai dėl pagrindinės informatikos
disciplinos numatyti tolimesnei ateičiai. Kita vertus, net mažo dydžio grupė turėtų leisti jauniems
mokslininkams skirti savo energiją naujoms ir labiau taikomosioms sritims. Tai ne tik praplėstų VV
mokslinių tyrimų horizontus, tačiau taip pat galėtų pritraukti naujų studentų ir skirti lėšų, kurios
dažnai skiriamos taikomosioms sritims. Pirmas tikslas turėtų būti sulaukti pripažinimo pačiame
Šiaulių universitete, o tai savo ruožtu užtikrintų pagrindinius kompiuterių tinklo poreikius, kitą
infrastruktūrą ir lėšų kelionėms ir kai kurių svarbių ekspertų pakvietimui. Papildomų lėšų reikėtų rasti
dalyvavimui nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose.
Žmogiškiesiems ištekliams reikia jaunų narių, tačiau ataskaitoje nenurodytos jokios strategijos šiai
problemai spręsti. Siekti pasamdyti jaunų puikių specialistų, norinčių siekti gerų rezultatų ne tik gan
izoliuotu būdu, bet bendradarbiaujant ir sąveikaujant su kitais aukštos reputacijos tyrimų centrais,
galėtų būti vienu esminių tikslų per kelis kitus metus. Panašiai bendradarbiavimo centrų ir juos
jungiančių ryšių linijų (LITNET paslaugos) priežiūra ir vystymas yra gyvybiškai svarbūs ateities kartai,
o VV turi investuoti į šią kryptį.
Vizito metu ekspertų grupė sužinojo apie Šiaulių universiteto (VV) susijungimą su Vilniaus
universitetu: tai galėtų būti gera galimybė praplėsti mokslinius VV interesus. Tiesą sakant, mažas
grupių dydis neigiamai veikia galimybes, o susijungimas su Vilniaus universitetu yra neabejotinai
teigiamas pokytis, kuris leis pasiekti kritinę masę, kurios reikia norint tapti matomais moksliniu
požiūriu.
Apibendrinant VV turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė įvertino gerą kai kurių SU_FM narių mokslinių tyrimų kokybę ir jų pastangas siekiant
didinti VV matomumą. Tačiau taip pat reikėtų plėtoti matematikos ir kitų mokslų taikomąsias sritis.
Galimybė dirbti su kitų universitetų doktorantais padidintų VV kokybę ir taip pat stiprintų tarptautinį
bendradarbiavimą. Mokslinių tyrimų sritys turėtų būti plečiamos kviečiant užsienio mokslininkus ir
sudarant galimybes jauniems SU_FM mokslininkams lankytis svetur. Net jei teoriniams tyrimams
nereikia daug lėšų, paraiškos dėl nacionalinių ar tarptautinių dotacijų galėtų užtikrinti finansinę
paramą, kuri būtina norint turėti pakankamai gerą kompiuterių tinklą, pakviesti svarbių ekspertų iš
kitų universitetų ir leisti jauniems mokslininkams lankytis užsienio aukšto lygio moksliniuose
centruose.
Po susijungimo su Vilniaus universitetu akademinis SU_FM personalas turėtų praplėsti horizontus
pagal nagrinėjamas mokslinių tyrimų sritis. Be to, taip prasiplėstų jų tarptautinė pasaulėvoka per
mokslinių tyrimų rezultatų publikavimą prestižiniuose žurnaluose. Sistematiškai teikiant ir pristatant
darbus aukšto lygio konferencijose padidėtų norimos internacionalizacijos galimybės.
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VDU fiziniai mokslai, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_FM

VV pavadinimas

VDU fiziniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 4,7
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

25,6

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Biochemija (04P)

3

1,8

7,5

Informatika (09P)

3

0,5

9,4

Matematika (01P)

2

0,2

5,6

Fizika (02P)

2

2,3

6,4

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė:
Biochemija (04P)

Biochemija traukia studentus, kurie domisi tarpdisciplininiais projektais ir MTEP veikla šioje srityje,
nepaisant vidutinio grupės dydžio, ir tai yra gerai. Taip pat geras prestižinių leidyklų (pvz., „Springer“,
„Elsevier“, „Wiley“) žurnaluose publikuojamų darbų bei gana prestižiniuose tarptautiniuose
simpoziumuose parengiamų pristatymų lygis (11 žodinių ir 9 stendiniai Europoje, Rusijoje,
Japonijoje ir JAV). Tačiau doktorantų skaičius gan ribotas. Tiksliau, per metus įdarbinama tik 0,5
doktoranto; 2016 m. darbavosi vienas doktorantas iš užsienio. 2014 m. ir 2017 m. disertacijas
apsigynė du doktorantai. Aišku, kad doktorantų skaičius turėtų didėti, tačiau ši problema būdinga
visai Lietuvai. Tęsiami kai kurie Lietuvos institutcijų gerai finansuojami projektai – tokie, kaip susiję su
biotechnologijų ir biofarmacijos specialistų rengimu ir MTEP skirtos infrastruktūros kūrimu ir
atnaujinimu (2010–2014 m.), arba tokie, kurie susiję su klimato kaitos poveikio biologinei įvairovei
pietvakarių Lietuvoje vertinimu ir priemonių kūrimu.
VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
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Informatika (09P)

Ši vidutinio dydžio grupė pasižymi geros kokybės MTEP veikla. Grupė teikia publikacijas
specializuotiems žurnalams, parengė 18 žodinių ir 2 stendinius pristatymus Europoje, Singapūre,
Honkonge, Indonezijoje, Japonijoje. Taip pat yra gavęs apdovanojimų Lietuvoje. Per metus grupėje
dirbo 2 doktorantai, vienas – 2014 m. – iš užsienio. 2013 m. disertacijas apsigynė du doktorantai,
2014 m. – trys, 2016 m. – vienas. Informatikos grupė turi pakankamai MTEP projektų pagal atvirus
konkursus, tokius, kaip Mokymasis ir veiklos kategorijų vykdymas (angl. Learning and Execution of
Action Categories) (2013–2016 m.) ir Europos struktūrinės paramos fondai (2013–2015 m.).
VV yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
Matematika (01P)

Pagal mokslininkų skaičių grupė yra maža, o jos MTEP veiklos kokybė patenkinama. VV parengia
nemažai publikacijų specializuotiems žurnalams; jų skaičius atitinka mokslinio personalo skaičių.
Žodinių pristatymų, pateikiamų Europoje, Japonijoje, Taivane, Pietų Amerikoje, skaičius taip pat
tinkamas. Publikuojamų darbų skaičius ir kokybė, palyginti su ankstesniu vertinimu, pagerėjo, tačiau
būtų naudinga toliau didinti produktyvumą publikuojant straipsnius gerai cituojamuose
pirmaujančiuose žurnaluose. Lietuvoje gauti du apdovanojimai (2016 m. ir 2017 m.), VV dalyvavo
įvairiuose moksliniuose projektuose, tačiau tik vienas buvo finansuojamas 2012–2014 m. laikotarpiu:
pagal nacionalinę tyrimų programą „Ateities energija“; projekto pagrindinė grupė buvo
matematikos. Grupėje nėra doktorantų, nors Vilniaus universiteto doktorantų mokykloje buvo keli
studentai iš VMU_Mathematics, kurie bendradarbiavo su VV.
VV nacionaliniu lygiu yra patenkinamas. Kai kurie grupės nariai vykdo gerai vertinamą tarptautinę
veiklą (dalyvauja tarptautinėse organizacijose, publikuoja tarptautiniuose žurnaluose, organizuoja
tarptautines konferencijas ir pan.), bet grupės internacionalizaciją reikia didinti.
Fizika (02P)

Fizikos grupė vykdo patenkinamą MTEP veikla. Tačiau atsižvelgiant į santykinai nedidelį VDDA
skaičių, gali būti, kad grupės nariai vykdo per daug mokslinių tyrimų, pvz., taikomosios fizikos,
įskaitant plazmos fiziką ir atnaujinamos energijos šaltinius naudojančių įrengimų, klimato kaitos,
biologijos ir medicinos ir t. t. Parengiamas tinkamas publikacijų skaičius, tačiau tik keletas jų pasirodė
aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose. Negauta jokių apdovanojimų. Vertinamojo laikotarpio
pradžioje doktorantų skaičius buvo gan mažas, o dabar VV nevykdo jokių doktorantūros studijų
fizikos srityje. Aišku, kad tai pagrindinė problema; jeigu grupė ketina išlaikyti tą patį interesų įvairovės
lygį, reikėtų peržiūrėti doktorantų priėmimo į darbą strategiją ir mėginti pritraukti gerų studentų ne
tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių. Taip pat reikėtų didinti dalyvavimą tarptautiniuose moksliniuose
tyrimuose, nes naujos lėšos galėtų ne tik paremti skyrių ir atnaujinti būtinus įrenginius, tačiau
padidintų tarptautinį grupės matomumą.
VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo svarbius visuomenei mokslinius tyrimus, santykis su visuomene ir verslo aplinka yra
deramas ir pasižymi tiek ekonominiu, tiek socialiniu poveikiu. Aktualiausios MTEP veiklos vykdomos
Lietuvos energetinio saugumo tyrimo ir energetinio saugumo lygio vertinimo srityje, jas finansuoja
Lietuvos mokslo taryba pagal nacionalinę tyrimų programą „Energija ateičiai“, skirtą įvertinti Lietuvos
energetinį saugumą ir atlikti jo analizę. Šis tarpdisciplininis tyrimas apima energetinių sistemų
modeliavimą, techninę, ekonominę, aplinkos, sociopolitinę ir kitokią riziką ir jos pasekmes.
Tarptautinis ES FP7 projektas „Mokymasis ir veikos kategorijų vykdymas“ (angl. „Learning and
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Execution of Action Categories“ (ACAT)) vykdytas su partneriais iš Vokietijos, Danijos ir Slovėnijos ir
skirtas sukurti robotus su neišreikšta/numanoma informacija, kuri generuotų vidines žinias apie
atskirą užduotį, kurti ir saugoti visą reikiamą informaciją apie veiklą. Projektas apie integruotą
klimato poveikį ir produktyvumo aplinkos pokyčius veikia bioįvairovę ir agrosistemų tvarumą.
INOVEKS projektu siekiama paremti aukštos kokybės investicinių pasiūlymų ruošimą, paskesnių
paramos jauniems verslininkams etapų reikalavimų atitikimą. Naujai įsteigtos mažos verslo įmonės
sukūrė šešis naujus technologinius prototipus. Naujai įsteigtoms įmonėms VV nariai suteikė daugiau
kaip tūkstantį valandų konsultacijų. Kai kurie mokslininkai teikia konsultacijas apie MTEP veiklos
planavimą, vertinimą, ir dokumentavimą. Suorganizuotos kelios tarptautinės konferencijos
Lietuvoje, o kai kurie mokslininkai priklauso tarptautinėms redakcinėms taryboms bei komitetams ir
yra ES grupės ekspertai.
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV yra mažas; reikia didelių investicijų, norint pasamdyti veiklių jaunų mokslininkų. Naujausiais
duomenimis mokslo darbuotojų su moksliniu laipsniu skaičius 2017 m. apsiriboja 10. Šešių jų amžius
nuo 25 m. iki 44 m., o keturių – nuo 45 m. iki 54 m. Per 5 pastaruosius metus buvo pasamdyta 13
mokslininkų su mokslo laipsniu, o 2 dirbo pagal darbo sutartis, kurios baigėsi, 2 išėjo į pensiją. Kita
vertus, CLARIN-LT, t. y. bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra lietuvių kalbai (angl.
Common Language Resources and Technology Infrastructure for Lithuanian language) yra taip pat
vartai į išteklius ir technologijas Europos CLARIN tinkle. Ji palaikoma per profesionalų ir mokslininkų
tarpdisciplininę veiklą tiek informacinių technologijų, tiek humanitarinių mokslų srityje. Tai ypatingos
svarbos lietuvių kalbos ištekliams ir technologijoms, glaudžiai susijusioms su ESFRI ERIC šaltiniu
CLARIN, mokslinė infrastruktūra, kuri paremta nacionaliniu konsorciumu. CLARIN-LT veikla CLARINERIC kontekste tiksliai suplanuota 2018–2022 metams. VMU fizinių mokslų grupė apima 4 fizinių
mokslų kryptis Informatikos fakultete ir Gamtos mokslų fakultete: informatikos, matematikos,
fizikos ir biochemijos ir yra sudėtinė VMU ir jo Artes Liberales kultūros dalis. VMU fizinių mokslų
strateginiai ilgalaikiai mokslinių tyrimų planai atitinka universiteto 2012–2020 m. strategiją ir ES
išmaniosios specializacijos inovacijų politiką: prioritetinė MTEP įgyvendinimo programa ir inovacijų
vystymo kryptys ir prioritetai, kuriuos 2014 m. patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Apibendrinant, atsižvelgiant į pirmiau minėtą strateginį planą, VV yra pajėgus per ateinančius 5–10
metų išlaikyti patenkinamus jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimus,
tačiau, tikėtina, kad jie gerės.
VV turi potencialą išlaikyti patenkinamus ar geresnius vertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
VV turėtų daugiau dėmesio skirti labai motyvuotų doktorantų ir jaunų mokslininkų įdarbinimui ir
siekti sudaryti tinkamas galimybes jų būsimai akademinei karjerai daryti. Tai didėjanti problema,
turint omenyje didelę talentingų mokslininkų VV mokslinėse srityse ir paklausą iš privataus
sektoriaus. Natūrali darbuotojų kaina ateinančiais metais sąlygos situaciją, kai prasidės naujų
mokslininkų kartos įdarbinimo procesas. Be to, naujos finansavimo galimybės, tokios, kaip Europos
programos, turėtų papildyti bazines lėšas, kurias skiria nacionalinės institucijos. Tai galėtų taip pat
padėti didinti tarptautinį VV matomumą, kuris padidintų jo mokslinių tyrimų produktyvumą, t. y.
publikacijų aukšto lygio žurnaluose (Q1/Q2 kategorijos) skaičiaus didinimą ir tyrimų rezultatų
pristatymą prestižinėse konferencijose, ir sumažintų publikacijų riboto tarptautinio pripažinimo
žurnaluose skaičių. Be to, tai galėtų padėti išlaikyti talentingus jaunus mokslininkus ir paskatinti juos
tęsti akademinę karjerą, konkuruoti su privačiu sektoriumi, kuris gali pritraukti juos, pasiūlydamas
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aukštus atlyginimus. Skatinama galimybė naudotis „Erasmus+“ programos galimybėmis, taip pat
kuruoti magistrinius darbus ir doktorantūros disertacijas iš kitų ES šalių. Iki šiol šios priemonės
nebuvo pakankamai išnaudotos.
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Fundamentiniai mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_FS

VV pavadinimas

Fundamentiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 2,75
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

41,99

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Informatika (09P)

2

11,13

Matematika (01P)

2

30,08

Fizika, biochemija (02P, 04P)

2

2,75

0,78

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Informatika (09P)

VV informatikos skyrius daugiausiai susitelkęs į konstrukcijų mechaniką, optimizavimo problemas,
informacinių sistemų analizę ir duomenų bazių kūrimą ir tobulinimą. Lėšas moksliniams tyrimams
daugiausiai skiria universitetas ir patenkina pagrindinius poreikius, todėl reikia papildomų pastangų
norint gauti daugiau lėšų dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Doktorantų skaičius gana mažas; to priežastimi gali būti tai, kad dauguma magistrantūros studentų
mieliau pradeda karjerą privačiose įmonėse, kuriose atlyginimas reikšmingai didesnis nei dirbant
akademinį darbą.
Informatikos skyrius, kaip ir kiti VV skyriai, „aprūpina“ VGTU pagrindinėmis paskaitomis; tai reiškia
didelę dėstymo naštą daugumai skyriaus narių, todėl lieka mažai laiko moksliniams tyrimams. Tai,
turbūt, viena priežasčių, kodėl moksliniai rezultatai neatitinka didelio mokslininkų skaičiaus.
Nepaisant to, skyrius pajėgia užsiimti pakankamo lygio mokslinių tyrimų veikla ir palaiko gerą
pusiausvyrą tarp tarptautinių (IEEE, „Elsevier“, „Taylor&Francis“ ir pan.) ir regioninių žurnalų. Reikia
dėti pastangų, norint padidinti tarptautinių žurnalų procentinę išraišką, mažinant regioninių. Tas
pats reiškinys, nors mažesnio masto, užfiksuotas konferencijos dokumentų atžvilgiu; jie susiję su ne
itin svarbiais suvažiavimais, tokiais, kaip ISD, ICEIS, BIR ir pan. Dėl VV vykdomo taikomojo darbo kai
kurios publikacijos nepriskiriamos informatikai.
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VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
Matematika (01P)

Vienos didžiausių vertinamų grupių – matematikos skyriaus – mokslinę dalį sudaro keli profesoriai,
docentai ir dėstytojai. Apkritai skyrius vykdo pakankamo lygio mokslinę veiklą, nors su tiek
mokslininkų mokslinis produktyvumas galėtų būti daug didesnis. Tiksliau, daugumą mokslinės
veiklos vykdo labai nedidelis mokslininkų skaičius; didžioji dalis tyrimų susijusi su skaičių analize,
tikimybių teorija, statistika ir skaičių teorija.
Bendras publikacijų skaičius mažas, o pastaraisiais metais kai kurie skyriaus nariai nepublikavo nieko.
Kalbant apie kitus VV skyrius, turbūt dėl didelės dėstymo naštos parengiama mažai mokslinių darbų.
Publikacijos yra įvairios bet išlaikoma pusiausvyra: kai kurios skelbiamos labai gero lygio gerai žinomų
leidyklų žurnaluose, o kai kurios – vietiniuose žurnaluose, kurių nėra paprastai naudojamose
duomenų bazėse.
Mokslinių interesų spektras gan platus ir iš mokymų pusės tai gerai. Kita vertus, mokslinis
bendradarbiavimas vyksta tik šalies mastu; reikėtų pasistengti plėsti bendradarbiavimo tinklą, bent
Europiniu lygiu. Tai, kad matematikos srityje nevykdomos doktorantūros studijos, yra problema, į
kurią VV turi rimtai atsižvelgti ir stengtis tobulinti situaciją, kadangi mokslinių tyrimų grupės sėkmė
labai priklauso nuo jaunosios kartos, kurią grupė gali parengti. Ekspertų grupė pažymėjo, kad
jauniausi mokslininkai dar nėra pakankamo nepriklausomo mokslinio lygio.
VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
Fizika, biochemija (02P, 04P)

Fizikos ir biochemijos skyrius mažiausias VV ir galėtų pasižymėti geru vystymosi potencialu, jeigu
pritrauktų talentingų doktorantų ir suteiktų jiems galimybių ne tik akademinėje srityje, bet ir
privačiame sektoriuje. Taip dar nėra, o doktorantų skaičius per 2013–2017 m. laikotarpį buvo labai
ribotas. Tai susiję su tuo, kad nevykdoma jokių doktorantūros studijų, susijusių su abiem VV
mokslinėmis sritimis. Lėšos moksliniams tyrimams tokiai taikomajai sričiai, kaip fizika ir biochemija,
turėtų būti gaunamos ne iš vadovaujančiojo universiteto, kuris užtikrina pagrindinius poreikius
įrangos ir akademinių pozicijų prasme, bet taip pat per dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, o
tam skyrius turi reikiamų įgūdžių.

Nepaisant mažo skyriaus dydžio, publikacijų skaičius ir kokybė yra geri, o kai kurios publikacijos
spausdinamos svarbiuose tarptautiniuose žurnaluose („IEEE Transactions“, „Springer“, „Elsevier“ ir
pan.). Konferencijos, kuriose dalyvauja skyriaus nariai, taip pat yra ne tik regioninio, bet ir tarptautinio
lygio.
VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Mokslinių tyrimų vienetas vykdo tyrimus keliose srityse, ypatingą dėmesį skirdamas mokslo
pritaikymui visuomenės reikmėms. Viena vertus, jis turi puikių galimybių pasirašyti sutartis su verslo
atstovais ir vystyti sinerginius projektus su akademiniais ir verslo partneriais, kita vertus, tokios rūšies
moksliniams tyrimams reikia daugiau finansinių išteklių, kurių šiuo metu nepakanka. Nepaisant to,
šiuo metu VV mažai sąveikauja su privačiomis įmonėmis ir apskritai su visuomene.
Nemažai VV narių yra nacionalinių įstaigų ir institucijų nariai, kai kurie yra aukšto nacionalinio lygio.
Taip pat pastebėtos pastangos populiarinti mokslą.
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VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus, tačiau mažai sąveikauja su privačiu sektoriumi, sprendimų
priėmėjais ir visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Mokslinis vienetas turi pakankamai galimybių išlaikyti pakankamą mokslinės veiklos lygį. Jis turi
didėti ir gerėti, kad VV taptų patraukliu geriausiems šalies jauniesiems mokslininkams ir
mokslininkams iš užsienio. Šiuo metu nepanašu, kad VV būtų pajėgus sėkmingai konkuruoti su
geriausiais VV, dalyvaujančiais šioje vertinimo procedūroje. Didelė dėstymo našta neleidžia
daugumai VV mokslininkų vykdyti mokslinių tyrimų, todėl jie negali pritraukti doktorantų ir yra
nemotyvuoti bei neturi noro kreiptis dėl išorinio finansavimo. Dėstymas – pirminis VV dėmesio
centro objektas, o ne moksliniai tyrimai.
Infrastruktūra, kaip ir biblioteka, kuri užtikrina būtiną medžiagą tyrimams ir mokymui, yra gero lygio;
pagrįsta tikėtis, kad tokio lygio infrastruktūros pakaks keliems ateinantiems metams. Kompiuterių
įranga, kuria gali naudotis studentai, yra gera bent jau žiūrint į artimiausią ateitį; taikomaisiais
tyrimais užsiimančiam skyriui gyvybiškai svarbu reguliariai modernizuoti ir atnaujinti kompiuterių
išteklius ir užtikrinti gerą prieigą prie greitų tinklų.
VV turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupės nariai, apsilankę VV, pateikė siūlymų, kaip toliau elgtis, norint padidinti VV
matomumą: gerinti publikacijų kokybę, pritraukti doktorantų ir jaunų mokslininkų, gerinti ryšius su
verslu ir teikti projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas. Įvairios VV mokslinių tyrimų
grupės turėtų ieškoti tarpdisciplininių temų ir vystyti vidaus bendradarbiavimą; tą palengvintų
faktas, kad dalyvaujantys departamentai vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus.
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Fizika ir astronomija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_02P+08P

VV pavadinimas

Fizika ir astronomija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 122,38
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

51,28

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Fizika (02P)

5

97,34

48,52

Astronomija (08P)

4

25,04

2,76

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Fizika (02P)

Tai didžiausias fizikos centras Lietuvoje, sukaupęs puikios patirties tiek atliekant fundamentinius,
tiek taikomuosius mokslinius tyrimus. Jis apima cheminės fizikos, lazerių, teorinės fizikos, fotonikos,
nanotechnologijų ir taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų sritis. Centras
bendradarbiauja su įvairiais užsienio partneriais, o paskaitas čia lanko daug studentų. VV labiau
specializuojasi veikloje, susijusioje su ultra greitosiomis lazerio technologijomis, optinių savybių
nustatymu/apibūdinimu, kietakūniu apšvietimu ir įvairiomis kondensuotomis medžiagomis.
Infrastruktūra įspūdinga. VV veikia tiksliniame pastate – tai naujas pastatas, kuriam vadovauja
departamentas; jame sutelkta pažangi mokslinė įranga, atitinkanti mokslininkų poreikius. Taip pat
yra skaičiavimo pajėgumai.
Fizikos skyrius pasižymi aukštu moksliniu rezultatyvumu, straipsniai spausdinami įvairiuose
žurnaluose, pradedant specializuotais ir baigiant pirmaujančiais aukšto lygio žurnalais. Darbo kokybė
paprastai aukšta, vengiama mažai cituojamų darbų, todėl straipsniai pasižymi aukštesniu nei vidutinis
cituojamumo rodikliu. Siekiama spausdinti darbus Q1 ir Q2 kategorijos žurnaluose, tačiau VV turėtų
siekti tik aukštesnės kategorijos žurnalų ir vengti Q2 kategorijos žurnalų, kai tik tai įmanoma; Q2
kategorijos žurnalai vis dažniau pasižymi žemesnio lygio publikacijomis.
Taip pat gerų vertinimų VV sulaukia dėl didelio aktyvumo teikiant konferencijos pristatymus fizikos
srityje. Beveik visi pristatymai žodiniai, ne stendiniai, o tai yra pageidautina pristatymų forma ir
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pasiekia platesnę auditoriją bei pasižymi didesniu rezultatyvumu. Daugiausiai lankomasi
tarptautinėse konferencijose. Taip pat atsiranda lėšų tiek tarptautinėms konferencijoms, tiek
užsienio mokslininkų vizitams ir susitikimams su jais užsienyje.
Doktorantų studijų kokybė aukšta, o visos paskutinės disertacijos buvo sėkmingai publikuotos. VV
deklaravo, kad turi reikiamą doktorantams skiriamų stipendijų skaičių, bet sunku rasti geriausių
studentų, nes paprastai baigę bakalauro arba magistro studijas jie pasirenka geriau apmokamus
darbus. Studentų iš užsienio labai mažai, taip pat pastebima tendencija, kad doktorantūrą baigę
studentai lieka toje pačioje institucijoje. Gali būti, kad stipendijų didėjimas padės pritraukti ir išlaikyti
geriausius studentus.
Panašu, kad mokslininkai sėkmingai dalyvauja konkurencinguose MTEP projektuose ir gauna
pakankamą finansavimą nacionaliniu lygiu. Taip pat bendradarbiaujama su tarptautinėmis
institucijomis, todėl galima gauti ES dotacijų. Būtų naudinga vykdyti ir tarptautinius projektus.
Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį aspektus, kurių mokslininkai negali kontroliuoti. Panašu, kad
pagrindinės problemos – maži mokslininkų atlyginimai, o tai trukdo pritraukti geriausių mokslininkų
ir jie atsisako likti šioje srityje. Versle ir užsienyje atlyginimai gerokai didesni. Dar viena problema –
biurokratija, su kuria susiduriama prašant dotacijų; ji atima daug mokslininkų laiko; procedūros
galėtų būti supaprastintos, tokiu būdu atsirastų daugiau laiko moksliniams tyrimams.
Moksliniai tyrimai yra aukščiausio tarptautinio lygio.
Astronomija (08P)
Bendra informacija tokia pat, kaip pirmiau aprašyta apie fizikos VV. Astronomai – didelių
bendradarbiavimo grupių, galinčių naudotis teleskopais, pvz., visos Žemės planetos teleskopų
konsorciumo, nariai. VV pasižymi geru rezultatyvumu pagal publikuojamus darbus, tačiau, lyginant
su fizikos VV, jie publikuojami specializuotuose žurnaluose, iš kurių aukšto lygio žurnalai sudaro tik
mažą dalį.
Moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
MTEP ekonominis ir socialinis poveikis
Šis VV pateikė išsamų savo mokslinių tyrimų infrastruktūros aprašymą. Infrastruktūra apima aukštos
kokybės įrangą (lazerių technologijos, SPECTROVERSUM paketas, kompiuterių centras, astronomijos
observatorija, puslaidininkių technologijų įranga) bei praktines žinias. Infrastruktūra leidžiama
naudotis ir kitiems prašymus pateikusiems naudotojams. Vyksta daug kokybiško tiek taikomojo, tiek
fundamentinio mokslinio darbo. Panašu, kad VV turi puikias galimybes tiek socialiniam, tiek
ekonominiam poveikiui. Šalyje augant technologijų pramonei, šis didelis padalinys turėtų būti
akademinės ir verslo bendruomenių bendradarbiavimo priešakyje, dirbti su verslu, gauti patentus ir
steigti įmones. Tai padidintų VV patrauklumą už Lietuvos ribų ir užtikrintų didesnį tarptautinį
bendradarbiavimą ir pan. Iš to natūraliai išplauktų ir socialinis poveikis.
Mokslinių tyrimų strategijoje numatyta puikių tikslų ir uždavinių. Mums buvo pateikta informacijos
apie tai, kaip bus stiprinama socialinė ir ekonominė MTEP veikla ir ji buvo naudinga. Šiuo metu yra
užmegzta labai gerų ryšių ir dalyvaujama pirmaujančiuose tarptautiniuose projektuose.
MTEP sutarčių su privataus sektoriaus įmonėmis kokybė yra aukšta. Tiek fizikos, tiek astronomijos
skyriai veikia gerai.
VV labai aktyvus populiarinant mokslą. Be įprastos veiklos (paskaitos, renginiai observatorijoje),
išleistos keturios populiarios knygos, o viena išversta.
Daug mokslininkų bendradarbiauja su pagrindinėmis Lietuvos įmonėmis, siekdami populiarinti,
finansuoti mokslą ir jo mokyti, todėl įtaka ir socialinis poveikis bus dideli. Nors VV nariai aktyviai
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dalyvauja vietos įstaigų tarybose ar valdybose, yra vietos plėstis į tarptautinius komitetus, tokius,
kaip pagrindinės ES finansavimo įstaigos/padaliniai.
VV atlieka labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Iš užsienio atvykstančių mokslininkų sąrašas nemažas. Tai geras požymis, tačiau atsižvelgiant į
padalinio dydį, galima būtų tikėtis didesnio tokių vizitų skaičiaus. Nors tarptautinis
bendradarbiavimas labai geras, ekspertų grupė mano, kad tai, jog nėra daugiau ilgesnių tarptautinių
mokslininkų vizitų yra nedidelė silpnoji šio skyriaus pusė.
VV turi gerą MTEP infrastruktūrą, kuria naudojasi tiek vietos, tiek užsienio mokslininkai. Tiek
astronomijos, tiek fizikos skyriai turi gerą infrastruktūrą. Siūlomos naudojimosi ateityje galimybės
geros ir rodančios didelį plėtros ir tolesnės MTEP veiklos potencialą. Sudaromas MTEP
infrastruktūros naudotojų, veikiančių atviros prieigos principu, sąrašas ir jis veikia tinkamai.
Atsižvelgus į padalinio dydį, sąrašas atrodo trumpokas, todėl yra kur augti.
Planai ateičiai ambicingi ir išsamiai aprašyti. Atsižvelgiant į aukštą tyrimų kokybę, jų rezultatų puikų
poveikį ir santykinai jaunus darbuotojus (taip pat dažną darbuotojų kaitą), šis VV yra labai
perspektyvus.
VV turi didelį potencialą pasiekti ir išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Tai labai geras VV su dideliu potencialu. VV galėtų siekti didinti savo tarptautiškumą, ilgindamas savo
doktorantų vizitus į tarptautines laboratorijas ir institucijas, didindamas naudojimąsi, pavyzdžiui,
„Erasmus“ schema. VV turėtų skatinti ilgalaikius aukšto lygio tarptautinių darbuotojų vizitus į VV, kad
galėtų toliau plėtoti savo mokslinių tyrimų reputaciją ir padėtį.
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Biochemija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_04P

VV pavadinimas

Biochemija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 78,5
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

3,9

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Biochemija (04P)

5

3,9

78,5

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

5

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Biochemija (04P)

Biochemijos VV kartu su Biomokslų ir biotechnologijų institutu yra Gyvybės mokslų centro (GMC)
padaliniai. 2017 m. jie buvo inkorporuoti kaip naujai įsteigtas Vilniaus universiteto padalinys. Taigi
GMC tapo pirmuoju akademiniu padaliniu Lietuvoje, kuris visiškai įgyvendino valdymo
reorganizavimą.
Išskirtinis mokslinis VV produktyvumas įrodo puikią MTEP veiklos kokybę. Iš tiesų, daug darbų
publikuojama aukšto lygio žurnaluose, tokiuose, kaip „Nature group“, „Science“, PNAS, JACS,
„Angewandte Chemie“ ir pan. Kai kurie projektai laimėti konkurencinguose tarptautiniuose MTEP
konkursuose. Aktualiausias jų yra pirmoji Lietuvoje gauta dotacija pagal „Europos mokslo tarybos“
finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (angl. ERC ADG), t. y., ERC-2016-ADG
EpiTrack (2017–2022 m.). Kiti svarbūs finansuoti projektai: H2020-EU.3.5. – SOCIALINIAI IŠŠŪKIAI –
klimatui palankių veiksmų, aplinkos, išteklių projektas INMARE (2015–2019 m.) ir EU.3.5.3 SOLSA
(2016–2019 m.). Informacijos apie mokslinius pasiekimus platinimą tarptautiniu lygiu įrodo labai
geras žodinių pristatymų skaičius ne tik Europos simpoziumuose, tačiau ir JAV. Reikšmingas
prestižinių laimėjimų skaičius rodo mokslininkų stiprumą ir dinamiškumą. Gauti tokie apdovanojimai:
Lietuvos mokslo prizas, Kavli apdovanojimas (2018 m.), „L’Óreal“ moterims moksle apdovanojimas,
VU iGEM komandos pergalė sintetinės biologijos srityje Bostone, Lietuvos-Amerikos inovacijų
apdovanojimas, ir t. t.
Per metus priimama 14 doktorantų – daugiausiai iš Lietuvos – ir tai yra gan didelis skaičius. Net jei
studentų produktyvumas išreiškiamas per nemažą labai gerų publikacijų skaičių, patariama didinti
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studentų kompetencijas ir matomumą įvairioje tarptautinėje mokslinėje aplinkoje, kol jie studijuoja
doktorantūrą, ypač tie, kurie numato tęsti savo akademinę karjerą, o taip nutinka retai.
VV yra lyderis tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV MTEP veikla jau pasižymi puikiu ekonominiu ir socialiniu poveikiu. Iš tiesų, VV aktyviai dalyvauja
įvairiuose projektuose, tokiuose, kaip CRISPR-Cas sistemų, kurios buvo iniciuotos Baltymų ir DNR
sąveikų padalinyje, projektas. EUROPOS SOCIALINIO FONDO skirtos dotacijos paskatintas tyrimas
„Struktūriniai ir molekuliniai bakterinių antivirusinių gynybos sistemų mechanizmai“ (2011–2015 m.),
po kurio aukščiausio lygio žurnaluose (PNAS, EMBO J) buvo publikuota 10 aukštos kokybės darbų;
pastarieji buvo cituoti daugiau kaip 1500 kartų, teikta atitinkama paraiška dėl patento, kurį 2014 m.
licencijavo „DuPont Pioneer“. Pagal „Marie Curie“ programą skirta dotacija (suteikta du kartus) leido
atlikti tyrimą Harvardo universitete ir į Lietuvą parvežti technologinių žinių apie lašelių mikrofluidiką.
Tyrimo rezultatai, paskelbti „Nature Protocols“, padėjo paremti naujo startuolio „HabSel Inc.“
(Bostonas, Masačusetsas, JAV), kuris kuria mikrofluidikos technologijas antikūnams atrasti, įkūrimą.
DNR modifikavimo profilių analizės metodu TOP-seq (angl. Tethered Oligonucleotide-Primed
sequencing), pritraukusiu pirmąją dotaciją pagal „Europos mokslo tarybos“ finansavimo schemą
„Dotacijos patyrusiems tyrėjams“ (angl. ERC ADG) Lietuvoje, siekiama įgyvendinti konkrečią
diagnostiką ir praplėsti ją iki vienos ląstelės lygio. Veikia inkubatorius su daug mažų įmonių; pagal
jaunų mokslininkų įdarbinimą ir sprendžiant iš licencijavimo susitarimų dėl nemažo patentų paraiškų
skaičiaus, matyti, kad inkubatorius daro aiškų ekonominį poveikį. Mokslininkai priklauso
nacionalinėms darbo grupėms ir komisijoms, dalyvauja organizuojant mokslines konferencijas ir
renginius, tokius, kaip 9-toji tarptautinė konferencija „Neuroįvairovė: nuo teorijos klinikinės
praktikos link“, COST programos TD0905 veiklos konferencija „Epigenetikos Bench to Bedside“ ir t.
t. Be to, kai kurie mokslininkai yra tarptautinių redakcinių tarybų nariai, taip pat komitetų nariai,
atstovaujantys Lietuvai, pvz., Mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinkle, Europos tyrimų
infrastruktūrų strategijos forumo (ESFRI), Europos molekulinės biologijos organizacija (EMBO),
ESAB. Gyvybės mokslų centre suorganizuotos išskirtinės paskaitos, kurias skaitė žymūs mokslininkai,
įskaitant Nobelio premijos laureatus Robertą Huberą ir Robertą J. Shillerį. Tai aiškus intelektualiai
gyvybingos mokslinės aplinkos ženklas, kuris gyvybės mokslus daro viena pagrindinių naujų ir
patrauklių temų Lietuvoje.
Apibendrinant VV vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypatingai svarbus partneris
MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Dauguma mokslinio personalo darbuotojų (55 iš 133) yra nuo 35 iki 44 metų amžiaus, 26-ių
darbuotojų amžius nuo 45 m. iki 54 m., 23-ims yra tarp 55 ir 64 metų, 17-a yra nuo 25 iki 34 metų
amžiaus. Per pastaruosius 5 metus priimti 49 mokslininkai su moksliniu laipsniu, o 20 mokslininkų
buvo sudarę sutartis, kurios baigėsi, 2 – išėjo į pensiją. VV MTEP strategija yra puiki, kaip ir tyrimų ir
darbų temos, kurias yra suplanavę įžymūs mokslininkai, siekdami stimuliuoti visų grupių mokslinę
aplinką. Mokslinių tyrimų infrastruktūra apima penkias sritis: biotechnologijas, biomolekulių
struktūrą ir sąveiką tarp jų, bioinformatiką, genomiką ir proteomiką, ląsteles, augalus ir gyvūnus.
Mokslininkai, įmonės ir skirtingos institucijos gali naudotis įspūdinga įranga, o strateginiai planai dėl
būsimos veiklos genomikos, epigenomikos ir pogenomikos, rekombinantinių baltymų, farmacijos,
imunologijos, biožymeklių, ląstelių technologijų ir biojutiklių, vaistų pristatymų sistemų ir
mikrofluidikos galėtų prisidėti prie Centro kaip pasauliniu mastu pripažįstamo gyvybės mokslų
kompetencijos centro kūrimo. Numatoma tinkama pusiausvyra tarp akademinės laisvės ir
pagrindinių visuomenės iššūkių. VV aktualios MTEP temos jau gvildenamos kartu su verslo
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partneriais (tokiais, kaip „Teva“, „Thermo Fisher“, ir t. t.) ir šis požiūris galėtų būti naudingas siekiant
didinti VV MTEP veiklą. Bet kokiu atveju, MTEP veiklos perspektyvumas galėtų būti labai
priklausomas nuo jaunų mokslininkų, kurie galėtų būti priimti ypač po to, kai įgyja svarbios
tarptautinės patirties ir galėtų praturtinti VV naujomis technologinėmis galimybėmis, žiniomis ir
bendradarbiavimo projektais. Iš tiesų, Harvarde sukurtos mikrofluidikos platformos įdiegimas galėtų
būti naudingas ne tik Lietuvos mokslinių tyrimų aplinkai, bet ir Baltijos regionui. Aktyvi integracija į
Europos molekulinės biologijos laboratoriją (EMBL) ir INSTRUCT infrastruktūrą galėtų didinti VV
matomumą, kad jis galėtų dalyvauti mokslinių tyrimų programose tarptautiniu mastu, kuris būtinas
VV ateičiai. Stipri jaunų užsienio doktorantų ir baigusių doktorantūros studijas asmenų (ne tik iš
Lietuvos) priėmimo į darbą strategija bus svarbi norint stiprinti šį aspektą taip pat ir tarptautiniu
lygiu.
VV turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Išskirtinė mokslininkų veikla ir naujausia įranga – visa tai turi naujas Gyvybės mokslų centras, kuris
gali konkuruoti tarptautinėje arenoje. Ateinančiais metais reikia parengti stiprią strategiją
talentingiems studentams pritraukti, ypač doktorantams ir doktorantūros studijas baigusiesiems,
taip pat magistrantūros studentams ir besilankantiems mokslininkams iš viso pasaulio, ją reikės
įgyvendinti, kad Gyvybės mokslų centras taptų matomas pasaulyje. Skatinama galimybė naudotis
„Erasmus+“ programa. Šie veiksmai jau įgyvendinami, bet nepakankamai išnaudojamos visos
galimybės. Vis dėlto, pristatytas strateginis planas ir galimybė organizuoti dvynių laboratorijų
projektus, siekiant skatinti tarptautinį žinomumą.
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Chemija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_CHF

VV pavadinimas

Chemija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 18,32
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

44,33

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Chemija (03P)

4

44,33

18,32

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Chemija (03P)

VV sudaro 18 mokslininkų, 44 dėstytojai ir 52 doktorantai (50 % moterys), absoliučiai visa veikla
sutelkta į chemiją. Mokslinių tyrimų ir dėstymo veikla pasiskirsčiusi maždaug vienodai. VV daugiausiai
dirba sename pastate, kur atnaujintos kai kurios laboratorijos; dalis personalo dirba naujame pastate,
kuris yra atskiroje teritorijoje. Pageidaujama susijungti ir visiems dirbti viename pastate, nes dėl
dabartinės situacijos kyla logistinių problemų. VV sudaro šešios katedros (Analizinės ir aplinkos,
Fizikinės, Neorganinės, Organinės, Polimerų ir Taikomosios chemijos) bei vienas Nanotechnologijų ir
medžiagotyros centras, tačiau moksliniai tyrimai atliekami tarpdisciplininiu pagrindu tarp šešių
katedrų, kurios atsakingos už įrangos priežiūrą. Pagrindinės mokslinės kryptys – naujų organinių,
polimerinių, hibridinių ir biologinių medžiagų sintezė ir savybių nustatymas/ apibūdinimas.
Mokslinis produktyvumas labai geras, kai kurios publikacijos skelbiamos gerai cituojamuose
žurnaluose, o kai kurie – aukšto lygio žurnaluose. Aktualiausia tai, kad duomenų bazėje „Web of
Science“ skelbiamų publikacijų skaičius su metais auga: nuo 40 straipsnių 2013 m. iki 90 darbų 2017
m. Taigi, produktyvumas padvigubėjo. Panašus teigiamas didėjimas pastebėtas gebėjimų pritraukti
išorinį finansavimą prasme.
Gauta dotacijų pagal Europos programas konkurencinguose MTEP projektuose: TUMOCS (2015–
2018 m.), SELECTA (2015–2018 m.) SMARTELECTRODES (2018–2021 m.). Kiti projektai finansuoti
pagal nacionalines programas, pavyzdžiui, projektas „3D SEM“ (2016–2018 m.) programoje „Sveikas
senėjimas“, projektas „Elektrochrominis / elektrocheminis dujų jutiklis“ (2016–2018 m.) programoje
„Link ateities technologijų“ ir pan. Kai kurie projektai skirti oksiduoti feroinių ir multiferoinių savybių

Palyginamasis ekspertinis MTEP vertinimas | 2018

51

turinčioms medžiagoms, elektronusodinimo lydiniams, skirtiems apsauginiams sluoksniams, ir
naujiems metalo ir puslaidininkių elektrodams.
Ataskaitoje pateikiami rezultatai tarptautinių konferencijų atžvilgiu – daugiausia daryta žodinių
pristatymų. VV nariai yra gavę nacionalinių apdovanojimų. Per pastaruosius penkerius metus septyni
svarbūs apdovanojimai iš lietuviškų agentūrų įteikti VV nariams, o vienam VV nariui suteiktas
tarptautinis garbės profesoriaus vardas – tai Valstybinio Taipėjaus technologijų universiteto
įvertinimas už bendrų Lietuvos ir Taipėjaus (Taivanas) mokslinių projektų įgyvendinimą.
Apskritai moksliniai rezultatai pagal publikacijas, projektus, pristatymus per konferencijas laikytini
labai gerais.
Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV gan aktyvus perduodant žinias savo šalies teritorijoje ir paverčiant jas ekonomine veikla. Kalbant
apie sutartis su privačiu sektoriumi ir socialinį bei ekonominį poveikį, galima būtų paminėti genų
transfekcijos medžiagų tobulinimo programą su „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (po programos
įgyvendinimo gautas patentas). 2016 m. įgyvendinus Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programą „Memristorinių deguonies sluoksnių plačiajuosčiai impedanso tyrimai”, pagal sutartį buvo
vykdomas tyrimas su „Tailorlux GmbH“ (Vokietija), Leibnico fotonikos technologijų institutu (IPHT),
(Jėna, Vokietija) ir Nacionaliniu vėžio institutu (Vilnius, Lietuva). Šios veiklos ekonominis poveikis
nedidelis, tačiau atskleidžia VV skiriamą didelį dėmesį tokioms temoms.
Doktorantai yra daugiausiai, bet ne vien, iš Lietuvos; kai kurie nusiteikę tęsti karjerą privačiame
sektoriuje arba tarptautinėje arenoje. Nemaža dalis (bet ne dauguma) planuoja pasilikti Lietuvoje ir
dirbti akademinį darbą.
VV organizavo kelis susitikimus, tarp jų – tarptautinę konferenciją „EcoBalt“, tarptautinę konferenciją
„Be praeities nėra ateities. Mokslas XIX–XXI amžių sandūroje“, tarptautinę konferenciją „Oxygenalia“
ir tarptautinę konferenciją „Dabartinės vėžio teranostikos tendencijos“. Žinių/informacijos
skleidimas plačiajai visuomenei apsiriboja keliomis paskaitomis, interviu, dalyvavimu renginiuose.
Kai kurie mokslininkai priklauso nacionaliniams patariamiesiems komitetams, mokslo taryboms ir
pan. Suorganizuota nacionalinių ir tarptautinių konferencijų Lietuvoje. Kai kurie mokslininkai
priklauso tarptautinėms redakcinėms valdyboms ir yra ekspertai vertintojai ES ekspertų grupėse
(ERA-NET, Marie Curie programa, FET-OPEN) ir skirtingose ES šalių institucijose (Vengrijoje,
Lenkijoje, Estijoje ir pan.).
Tam tikra veikla skirta mokslui populiarinti, skaitant populiaraus mokslo paskaitas ar dalyvaujant
televizijos renginiuose. Šis veiklos aspektas nėra ypatingai stiprus ir ateityje galėtų būti stiprinamas.
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV pateikė tik labai trumpą mokslinių tyrimų infrastruktūros aprašymą, tačiau vizito metu buvo
galima pamatyti dalį turimos įrangos. Įstaiga turi pagrindinius analitikos įrankius, branduolinio
magnetinio rezonanso (angl. NMR) aparatą, didelės raiškos skenavimo elektronų mikroskopą (angl.
SEM), rentgeno spindulių difrakcijos (angl. XRD) įrenginį, atominės jėgos mikroskopą (AFM) ir t. t. bei
suteikia galimybę jais naudotis neribotai. Įrangos priežiūros ir išlaikymo išlaidas padengia institutas.
ES finansuojamas INOCHEM projektas palengvins tarptautinį ir vietos bendradarbiavimą, nes šiuo
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projektu planuojama įsigyti naujausią mokslinių tyrimų įrangą. Apskritai įranga labai gera ir sudaro
infrastruktūrą, kurios reikia veiklai plėsti ateinančiais metais.
Mokslininkų amžiaus pasiskirstymas labai geras: apie 50 % yra jaunesni kaip 44 m., o ketvirtadalis –
vyresni kaip 55 m. VV ateityje planuojama veikla yra tokia, kuria paprastai užsiima institutas: organinę
šviesą skleidžiančių diodų (angl. OLED) medžiagos, liuminescensinės medžiagos šviesos diodams,
grafeno oksido medžiagos jutikliams ir pusiau laidžioms membranoms, funkcinės polimerinės
medžiagos, supramolekuliniai junginiai iš ląstelių surenkamoms medžiagoms, selektyvinė katalizė ir
pan. Taip pat yra kitų smulkesnių sričių, kuriose mokslininkai aktyviai veikia. Galbūt kai kurių sričių
prioritetizavimas padėtų vystytis VV ir leistų geriau išnaudoti išteklius.
Būtų naudingi geresni priėmimo į darbą tarptautiniu lygiu planai ir MTEP strategijos, įtraukiančios
verslo partnerius.
Atsižvelgiant į (i) aukštą tyrimų kokybę, (ii) tyrimų poveikį, ir (iii) gerą gana jaunų darbuotojų skaičių
(tiek mokslininkų, tiek dėstytojų), galima daryti išvadą, kad VV turi potencialą pasiekti ir išlaikyti
puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Apskritai VV yra gerai organizuotas ir vykdo aukštos kokybės tyrimus. Turima įranga aukštos kokybės,
yra pakankamai motyvuotų doktorantų. Ryšiai su privačiu sektoriumi geri, bet galėtų būti tobulinami,
ypač atsižvelgiant į pagrindines vykdomų tyrimų kryptis, kurios ypač svarbios daugelyje medžiagų
mokslo sričių. Pageidautina didinti tarptautinį doktorantūros programų lygį – kuriant jungtines
programas ar leidžiant studentams dalį savo doktorantūros studijų leisti užsienyje kitose
institucijose. Tam tikslui VV arba universitetas galėtų skirti lėšų padengti studijas užsienyje bent 6
mėnesių doktorantūros laikotarpiui. Kai kurie mokslininkai siūlė, kad būtų naudinga sukurti
programą, kuri padėtų mokslininkams užpildyti „tuščią laikotarpį“ tarp doktorantūros baigimo ir
pirmųjų akademinės karjeros metų, sukuriant podoktorantūros stažuočių vietas su tam tikru
pradedantiesiems skirtu finansavimu.
Siekiant padidinti turimos geros įrangos produktyvumą, taip pat labai rekomenduotina sujungti visą
veiklą ir vykdyti ją viename atnaujintame pastate. Paskatos rengti geras publikacijas jau taikomos,
rekomenduojama stiprinti jų kokybę, o ne kiekį.
Mokslininkams gerai būtų sumažinti biurokratijos lygį ir norint gauti finansavimą reikiamų parengti
dokumentų kiekį.
Apibendrinant, mokslinės aplinkos potenciali raida gera, ypač turint omenyje vidutinį personalo
amžių. Nors kai kurie bendradarbiavimo ryšiai aktyviai palaikomi, gerai būtų, kad turima labai gera
infrastruktūra pasitarnautų naujam bendradarbiavimui su kitomis šalies institucijomis ir pritrauktų
jaunų užsienio mokslininkų.
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Geologija ir Fizinė geografija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_GEO

VV pavadinimas

Geologija ir Fizinė geografija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 2,23
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

31,81

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Geologija (05P)

2

1,75

15,82

Geografija (06P)

2

0,48

15,99

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė:
Geologija (05P)

VV yra Vilniaus universiteto Geomokslų ir chemijos fakulteto dalis, o jį sudaro 5 katedros: Geografijos
ir kraštotvarkos; Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos; Hidrologijos ir klimatologijos; Geologijos
ir mineralogijos; Kartografijos. Susijungimas su Chemijos institutu buvo universiteto pagal „iš viršaus
į apačią“ principą priimtas sprendimas, kuris pradėtas įgyvendinti 2016 m. lapkričio mėnesį, o baigtas
2017 m. gegužę. Reorganizacija šiek tiek pristabdė mokslininkų tyrimų veiklą. VV siūlo 4 bakalauro,
2 magistrantūros ir 2 doktorantūros studijų programas.
VV apima plačią tradicinių mokslinių sričių įvairovę. Būsimų mokslinių tyrimų sritys – žemės
stebėjimas, klimato kaitos poveikis ir paleoaplinkos tyrimai. Šios temos šiuolaikinės ir realu, kad VV
vykdys tyrimus šiose srityse.
Bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu vyksta vykdant projektus ir tai įrodė visos mūsų susitikime
dalyvavusios grupės. Bendradarbiavimas nacionaliniu lygiu nėra akivaizdus, kas stebina, nes geo
mokslų padalinys Nacionaliniame tyrimų centre vykdo panašius tyrimus.
Grupė publikuoja straipsnius įvairiuose žurnaluose, tačiau jų lygis, sprendžiant iš citavimo rodiklių,
nėra aukštas. Pastebima teigiama tendencija tyrimų kokybės ir kiekybės atžvilgiu. Panašu, kad
pagrindinis darbas – dėstymas. Mokslininkai lankosi įvairiose konferencijose, tačiau daugiausiai tai
nedidelio masto renginiai.
Išskiriami du MTEP projektai, kurie įvykdyti 2014 m.
54

Fiziniai mokslai

Doktorantai publikuoja savo tyrimus, o kai kurie taikosi į aukšto lygio žurnalus, tokius, kaip „PLoS
One“. Doktorantai išreiškė labai teigiamą požiūrį į savo projektus bei darbo aplinką VV. Jie yra
skatinami lankytis tarptautinėse konferencijose ir turi finansinių išteklių padengti tokias išlaidas.
Planuojama disertacijas rašyti anglų kalba.
Apskritai VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.
Geografija (06P)

Ekspertų grupės apsilankymo metu buvo sunku išskirti šiuos du poskyrius. Dauguma teiginių galioja
abiems padaliniams.
VV publikuoja straipsnius įvairiuose žurnaluose, tačiau pagal reputaciją ir citavimo rodiklius, jų lygis
neaukštas. Mokslininkai lankosi įvairiose pasaulio konferencijose, kurios organizuojamos kaip
dirbtuvės, dėmesį sutelkiant į konkrečią temą. Tyrimai pripažįstami nacionaliniu mastu. Doktorantai
publikuoja straipsnius, kurių pagrindiniais autoriais yra jie patys, tačiau dažniausiai jų darbai pasirodo
vietos žurnaluose su labai ribota tarptautine auditorija. Vykdomi mokslinių tyrimų projektai
žemėlapių kūrimui, viena dotacija gauta iš Lietuvos mokslo tarybos, o viena – pagal tarptautinį
projektą su Šveicarija.
Vykdomų fizinės geografijos mokslinių tyrimų lygis nacionaliniu mastu yra patenkinamas.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Klausimas dėl VV ekonominio ir socialinio poveikio MTEP veiklos atžvilgiu atsakytas bendrais
teiginiais apie žemės mokslo švietimą mokyklose. Socialinis geomokslų tyrimų aktualumas galėtų
būtų sprendžiamas atskirai. Ekspertų grupė vertina VV veiklą patenkinamai, tačiau, VV sąveika su
verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra silpna.
Apskritai VV vykdomi tyrimai turi platų socialinį ir ekonominį poveikį per nagrinėjamą būsimą
aplinkos ir klimato pokyčių poveikį gyvenimo sąlygoms ir per žemėlapių įrankių kūrimą.
VV atstovaujamas akademiniuose organuose nacionaliniu lygiu. Nurodytos trys per pastaruosius 5
metus suteiktos konsultacijos. VV organizuoja mažos apimties dirbtuves-seminarus ir konferencijas,
tačiau turi patirties organizuojant didelius tarptautinius renginius, tokius, kaip Tarptautinė
gemologijos konferencija. Redakcinės pozicijos apsiriboja žurnalais, kurie leidžiami Lietuvoje, su
pavienėmis išimtimis. VV nariai atstovaujami tarptautinėse asociacijose ir darbo grupėse. Dauguma
jų – Lietuvos atstovai. Vyksta aktyvus bendravimas su visuomene per muziejinę veiklą ir knygas,
interviu ir straipsnius laikraščiuose. Sąveika su verslu ribota. Geologijos VV teikia analitines paslaugas,
tuo tarpu Geografijos VV siūlo žemėlapių kūrimo paslaugas valstybei.
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus, bet ribotai sąveikauja su privačiu sektoriumi, sprendimų
priėmėjais ir visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV vadovybė pristatė aiškią ateities viziją būsimų mokslinių tyrimų užduočių požiūriu. Jie taip pat
pripažino, kad VV matomumo didinimas bus svarbiausias tikslas dalyvaujant tarptautiniuose
projektuose. Daugiausiai perspektyvų matoma partnerystėje su verslu (sutartys ir konsultacijos). Yra
potencialo vystytis didinant tarptautiškumą ir tai reikia puoselėti. Kaip minėta, būsimi tyrimai bus
sutelkti į žemės stebėjimą, klimato kaitos poveikį ir paeloaplinkos tyrimus – visa tai tinkamu laiku ir
yra aktualu. Tikimasi, kad VV reikšmingai pasižymės vykdydamas šią veiklą.
Doktorantų pakanka, palyginti su personalo skaičiumi. Tačiau, ekspertų grupė buvo nustebusi, kad
internacionalizacija per ilgesnius vizitus (ilgesni nei 6 mėnesių) nebuvo vertinta kaip tinkama ir
aktuali. Tiesą sakant, priešingai – ilgalaikėje perspektyvoje tai galėtų reikšmingai pakelti VV lygį.
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VV infrastruktūra – pastatas ir tyrimų įranga – nėra naujausia ir į tai neatidėliojant reikėtų atkreipti
dėmesį. VV turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Skatintinas stipresnis bendradarbiavimas su nacionalinėmis panašius tyrimus atliekančiomis
institucijomis (Nacionalinis tyrimų centras).
Pageidautina didinti tarptautinį lygį, ypač doktorantūros programos atžvilgiu – kuriant jungtines
programas ar dvigubą laipsnį suteikiančias programas ar skatinant studentus dalį studijų praleisti
užsienio institucijose. Tam VV arba universitetas turėtų skirti lėšų, kad studentai užsienyje galėtų
mokytis bent 6 mėnesius. Taip pat skatintina priimti atvykstančius doktorantus ar vizituojančius
doktorantus/mokslininkus iš kitų šalių.
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Matematika ir informatika, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_MI

VV pavadinimas

Matematika ir informatika

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 43,29
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

82,02

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Informatika (09P)

4

20,3

28,9

Matematika (01P)

4

22,99

53,12

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos VV yra didžiausias ir labiausiai išvystytas toks
vienetas Lietuvoje. Jis stiprus tarptautiniu mastu, o jį sudaro keturi skyriai: Matematikos,
Taikomosios matematikos, Informatikos ir Duomenų mokslo. Pirmiausiai aptariami pastarieji du, po
to – pirmieji du. Pažymima, kad informatikos ir matematikos jungimas į vieną padalinį tarptautiniu
mastu nėra įprasta praktika ir yra įdomus akademinis eksperimentas. Dėl skirtingų reikalavimų ir
sąlygų šiuose dviejuose padaliniuose, kyla administracinių sunkumų ir tai nestebina. Vis dėlto,
tikimasi, kad iš šių dviejų mokslo šakų sinergijos kylantys privalumai nusvers sunkumus.
Informatika (09P)

Informatikos skyrius apima daug skirtingų kompiuterių mokslo temų. Pastarasis terminas yra geriau
atpažįstamas, nes yra platesnis ir pasaulyje vartojamas labiau nei informatikos sąvoka. Žmogiškieji
ištekliai atitinka VV status quo, bet galėtų didėti, nes programa patraukli ir galėtų rengti daugiau
studentų šioje ekonomiškai svarbioje srityje. Skyrius daug publikuoja, tačiau šį aspektą galima dar
labiau tobulinti; rekomendacijos pateiktos toliau.
Skyrius turi gerą skaičiavimo įrangą, ypač didelis skaičiavimo branduolių telkinys, kuris pasižymi
techninėmis galimybėmis, kurios užtikrina jo geriausią panaudojimą.
Nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu vykdoma daug projektų, dėl to gaunama papildomų lėšų tyrimams;
nors tai teigiamas aspektas, pagal skyriaus dydį dalyvavimas projektuose galėtų būti aktyvesnis, pvz.,
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svarbiose ES programose. Nors bendras publikacijų skaičius geras, keletas skyriaus narių pastaraisiais
metais nebuvo aktyvūs.
Konferencijos vyksta įvairiose pasaulio vietose (ne regione). Gaunama daug nacionalinių
apdovanojimų, yra daug doktorantų ir doktorantūros studijas baigusiųjų.
Atviro šaltinio skaičiavimo įranga prieinama VV ir už VV (bet universitete) ribų. Yra ryšių su kitais
mokslo dalykais universitete, ypač su fizika.
VV stiprus tarptautiniu mastu.
Matematika (01P)

Matematikos skyrius apima daug svarbių matematikos temų ir sudaro puikią pusiausvyrą tarp temų
įvairovės ir susitelkimo. Tyrimų vieneto matematikos skyrius gana didelis, padalytas į kelis tematinius
padalinius. Pagrindinės VV sritys – matematikos. Skyrius daug publikuoja, įskaitant labai aukšto lygio
žurnalus. Neseniai parengtas straipsnis publikuotas „Annals of Mathematics“; jame pateiktas
sprendimas 80 metų senumo Leray problemai diferencinėse lygtyse. Jis reikšmingai prisidėjo prie
Lietuvos matematikų matomumo pasaulyje. Kita vertus, aukštas publikacijų lygis ir tarptautinis
bendradarbiavimas nėra tolygus; VV turi kelis asmenis, kurių aktyvumo lygis daug žemesnis ir
apsiriboja nacionaliniu mastu. Skyriaus mokslininkai taip pat rengia vadovėlius ir monografijas ir tokiu
būdu prisideda prie plataus VV matomumo tarptautinėje arenoje. Žmogiškieji ištekliai tinkami, o
mokslininkai yra entuziastingi dėstytojai ir atlieka aukštos kokybės mokslinius tyrimus.
Infrastruktūra tinkama, keliose didelėse paskaitų auditorijose yra skirta daug vietos rašymui lentoje.
Vietinės kompiuterių laboratorijos prieinamos visiems darbuotojams ir studentams, atliekant
tyrimus galima naudotis vietos biblioteka. VV stiprus tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Abu VV skyriai dalyvauja visuomeninėje veikloje, kuri prisideda prie ekonomikos ir Lietuvos socialinės
struktūros. Pavyzdžiui, kibernetinio saugumo projektai gerina išprusimą ir kompetencijas
nacionaliniu lygiu, padeda spręsti praktines tyrimų aplinkos problemas, o Navier-Stokes lygtims
skirta metodika naudojama vietos ligoninėse, kai kalbama apie kraujotakos klausimus.
VV nariai yra prestižinių vykdomųjų nacionalinių komitetų nariai (pvz., Lietuvos mokslų akademijos,
Lietuvos matematikos draugijos, Lietuvos operacijų tyrimų draugijos ir pan.). Suorganizuota daug
mokslinių konferencijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu (pvz., IFIP, ACM ITCSE, Baltijos informatikos
olimpiados). Ataskaitoje nurodoma narystė keliose tarptautinėse (pvz., kuriuos leidžia „Springer“),
regioninėse ir nacionalinėse žurnalų redakcinėse tarybose. VV organizuoja kelis tarptautinius ir
nacionalinius renginius (pvz., matematikos konkursus).
Nemažada dalis mokslininkų skiria daug laiko ir pastangų mokslo populiarinimo projektams
Lietuvoje, o tai svarbus indėlis į visuomenę, kuri dėl žinių trūkumo dažnai kritiška mokslo atžvilgiu.
Apibendrinant VV vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP
klausimais už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV kompiuterių mokslo (informatikos) skyrius yra labai perspektyvus. Studentų, norinčių studijuoti
šią mokslo šaką, yra daugiau nei universitetas gali priimti. Daug studentų palieka akademinį
gyvenimą ir siekia karjeros versle, tokiu būdu reikšmingai prisidėdami prie šalies ekonomikos
stiprinimo.
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Kad išlaikytų aukštą mokslinį lygį ir akademinės karjeros siekti pritrauktų geriausius studentus, VV
būtina užtikrinti pakankamus finansinius išteklius – tiek teoriniam, tiek eksperimentiniam sektoriui,
ypač pastarajam, kuriam reikalinga gera įranga. Šiuo metu dėl to nekyla jokių problemų; be to, įvairios
mokslininkų grupės patiria sunkumų dėl personalo kaitos – kaip pakeisti senesnius darbuotojus
naujais ir jaunais. Šis nepakankamas finansavimo klausimas neleidžia mokslininkams dalyvauti
pagrindinėse konferencijose ir tarptautinėje veikloje, tai paaiškina publikacijų įvairovės klausimą ir
kodėl yra neveiklių mokslininkų. Nepaisant to, kadangi dauguma mokslininkų labai aktyvūs,
publikacijų vidurkis geras tiek kokybės, tiek kiekybės prasme. Didžioji finansinės paramos dalis
mokslinei veiklai gaunama iš nacionalinių šaltinių. Yra potencialo agresyviau siekti Europos mokslinių
tyrimų galimybių, tačiau tam reikalinga administracijos parama, rengiant dokumentus dėl dotacijų;
žr. toliau.
VV turi didelį potencialą pasiekti ir išlaikyti puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęsimo ir (arba) tobulinimo
Šiuo metu pagrindinė informatikos skyriui kylanti problema, neleidžianti tarpti tarptautiniu mastu,
yra ta, kad publikacijos konferencijos dokumentuose nelaikomos tapačiomis su straipsniais
žurnaluose. Norint tarptautinio pripažinimo informatikos srityje būtina dalyvauti pagrindinėse šios
srities konferencijose, o tai apima publikacijas konkurencinguose konferencijų dokumentuose. Kad
užtikrintų šiuos reikalavimus informatikos mokslininkai susiduria su dilema, nes turi rinktis tarp
vidinio ir išorinio pripažinimo.
Dažnai nurodoma sėkmei trukdanti kliūtis – daug biurokratijos rengiant prašymus dėl dotacijų,
metinės studentų peržiūros ir kita veikla. Rekomenduojama, kad būtų sumažintas bendras
biurokratijos lygis ir daugiau išteklių būtų skirta fakulteto valdymo personalo paramai rengiant
paraiškas dotacijoms.
Šiuo metu abu skyriai yra skirtinguose pastatuose; juos skiria trys kilometrai. Dėl atskyrimo kyla
nepatogumų ir tai kliūtis geresnei matematikos ir informatikos integracijai. Ekspertų grupė mano,
kad šią problemą reikia spręsti, kol ne per vėlu.
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BENDRA APŽVALGA IR REKOMENDACIJOS FIZINIŲ MOKSLŲ ATŽVILGIU LIETUVOJE:
Ekspertų grupė išnagrinėjo vertinamojo laikotarpio ataskaitas ir apsilankė 17-oje vertinamųjų
vienetų (VV). Vizitų metu vyko įdomūs ir naudingi pokalbiai ir aptarimai su administratoriais,
mokslininkais, dėstytojais ir doktorantais. Bendras įspūdis dėl reikšmingo pasiekimų sričių skaičiaus
ir veiklos rezultatų yra geras, ypač atsižvelgiant į tęstinį augimą tiek atliekamų mokslinių tyrimų
kokybės, tiek kiekybės prasme. Vertinimo metu atsižvelgta į fundamentinių, smalsumo paskatintų
mokslinių tyrimų rezultatus bei į veiklą, kuri labiau orientuota į praktinį pritaikymą ir tiesioginę
ekonominę ir socialinę naudą. Ekspertų grupė abiejose srityse pastebėjo reikšmingų pagerėjimų,
palyginti su ankstesniu 2015 m. MOSTA organizuotu vertinimu, o tai teikia vilčių ateičiai.
Trys VV įvardyti kaip lyderiai savo MTEP veiklos kryptyse ir gavo aukščiausią įvertinimą (5 balai):
Fizinių ir technologijos mokslų centro Fotonikos ir taikomosios fizikos VV; Vilniaus universiteto
„Fizikos + astronomijos“ VV fizikos kryptis; Vilniaus universiteto Biochemijos VV. Tai rodo, kad
konkrečios Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų sritys yra konkurencingos tarptautiniu mastu.
Turint omenyje tai, jog nė vienas VV ankstesnio vertinimo metu negavo aukščiausio 5 balų įvertinimo,
tai reikšmingas pasiekimas. Penki VV buvo įvertinti 4 balais (Fizinių ir technologijos mokslų centro
Fundamentaliosios fizikos VV; Vilniaus universiteto „Fizikos + astronomijos“ VV astronomijos kryptis;
Vilniaus universiteto Chemijos VV; Vilniaus universiteto „Matematikos ir informatikos“ VV
matematikos ir informatikos kryptys), o tai reiškia, kad atliekami aukšto lygio moksliniai tyrimai, kurie
pripažinti tarptautiniu mastu. Apskritai ketvirtadalis VV buvo įvertinti puikiai (5 balai) arba labai gerai
(4 balai). Dauguma kitų VV taip pat pademonstravo gero lygio veiklą su aiškiu potencialu didinti
aukštos kokybės publikacijų skaičių. Pastarieji VV įvertinti 3 balais, o tai reiškia, kad šie VV yra stiprūs
nacionaliniai žaidėjai ir kartais sulaukia tarptautinio pripažinimo. Keliais atvejais atliekamų mokslinių
tyrimų atžvilgiu pastebėta silpnų vietų. Ekspertų grupė visiems VV pateikė konkrečias
rekomendacijas, kurias išdėstė atskirose vertinamųjų vienetų ataskaitose.
Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose lankytose mokslinių tyrimų grupėse ką tik buvo įvykęs susijungimas
su kitomis mokslinių tyrimų grupėmis ir žiūrint į bendrus teigiamus vertinimus, šiuo metu ekspertų
grupė nepataria toliau koncentruoti veiklą, mažinant VV skaičių. Verčiau reikėtų stiprinti
bendradarbiavimą ir partnerystę mokslinėse veiklose nacionaliniu lygiu. Šiame kontekste
pageidautina, kad universitetai ir Gamtos tyrimų centras plėtotų bendrą politiką ir didintų tarpusavio
bendradarbiavimą.
Apskritai mokslinių tyrimų aplinka ir infrastruktūra Lietuvoje yra puikios būklės ten, kur buvo gautas
Europos institucijų ar programų finansavimas ir pritaikyta Vyriausybinė iniciatyva kurti „slėnius“. Vis
dėlto, yra ir tokių atvejų, kur įranga nėra nauja ir jai atnaujinti reikia reikšmingų investicijų. Dar vienas
iššūkis – prižiūrėti, išlaikyti ir naudotis ganėtinai puikia ir nauja infrastruktūra labai aukštame lygyje.
Ekspertų nuomone, kad tai būtų įgyvendinta, būtini specialių žinių turintys ir gerai išmokyti techniniai
darbuotojai. Universitetai ir mokslinių tyrimų centrai turėtų kurti aiškius planus dėl kvalifikuoto
personalo, kuris prižiūrėtų įrangą, priėmimo į darbą. Kitos problemos, kurios ne visada tinkamai
sprendžiamos, tai – priežiūros ir išlaikymo išlaidos. Šiuo metu infrastruktūra gan nauja ir jos priežiūros
išlaidos padengiamos pagal aptarnavimo sutartis, tačiau ateityje reikalingas geras patikimas planas,
kuris užtikrintų tinkamą įrangos funkcionavimą.
Ekspertų grupė pastebėjo, kad VV ne visada turi planus dėl ateities krypčių ir mokslinių tyrimų
rezultatų tobulinimo. Konkrečiais atvejais mokslinių tyrimų valdymas galėtų būti tobulinamas, o
strateginės plėtros kryptys ir tikslai turėtų būti apibrėžti aiškiau. Tam taip pat gali reikėti nustatyti
tyrimų sritis, kurios bus stiprinamos, ir tas sritis, kurios nebėra produktyvios. Šiuo atžvilgiu ypač
svarbu, kad būtų numatytos išankstiniai karjeros siekimo politikos ir kilimo jos laiptais kriterijai.
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Ekspertų grupei ypač patiko diskusijos su doktorantais; ekspertai įvertino jų entuziazmą ir
susitelkimą į darbą. Tačiau diskusijų metu paaiškėjo tam tikri aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti
dėmesį, norint geresnių doktorantūros studijų rezultatų.
- Dauguma studentų nepraleido arba neplanuoja praleisti dalies savo doktorantūros studijų (6–12
mėnesių) užsienyje, kitose laboratorijose;
- Dauguma studentų yra iš Lietuvos, o dažniausiai – iš to paties miesto, kuriame baigė bakalauro ar
magistrantūros studijas;
- Iš užsienio šalių komandiruotei ar trumpiems vizitams atvykstančių doktorantų skaičius gana
mažas, o dažnai arti 0.
Dėl visų šių priežasčių doktorantūros studijų internacionalizacijos lygis nėra ypatingai aukštas ir
turėtų būti tobulinimas. Labai skatintina narystė tarptautiniuose tinkluose (COST, „MarieSklodowska Curie“, „Erasmus+“, ir pan.). Be to, VV galėtų skirti daugiau biudžeto lėšų, skirtų padėti
studentams dalį savo doktorantūros studijų leisti užsienyje. Ilgalaikėje perspektyvoje tai duos
teigiamos naudos visos sistemos internacionalizavimui.
Ekspertų grupė taip pat pastebėjo, kad ne visada yra organizuojamos studentams privalomos
įprastos seminarų programos. Galimybė doktorantams lankytis paskaitose užsienyje ar už savo
veiklos srities ribų palengvintų tarptautinius ir tarpdisciplininius mainus.
VV turi daryti doktorantūros studijas patrauklesnėmis, o vyriausybė atkreipė į tai dėmesį,
padidindama išmokas doktorantams, tačiau norint pažangos akademinėje karjeroje reikia dar
daugiau priemonių, tiksliau, siūlyti konkurencingus atlyginimus, palyginti su privačiu sektoriumi.
Kai kurie mokslininkai nurodė svarbą plėsti finansavimo programas podoktorantūros lygmenyje tam,
kad būtų užtikrintas judumas į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Iš įvykusių pokalbių paaiškėjo, kad Lietuvoje yra daug finansavimo schemų, o kiekviena jų turi savo
atskirus tikslus, taisykles ir strateginius planus. Ekspertų grupės nuomone, būtų labai pageidautina
nustatyti vieną bendrą paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką, sumažinti biurokratinę naštą, teikiant
paraiškas dėl finansuojamų projektų, vykdant juos ir rengiant atitinkamas ataskaitas.
Apskritai ekspertų grupė susidarė gan teigiamą įspūdį apie visų VV perspektyvumą. Tikimasi, kad
devyni VV pasieks ar išlaikys labai gerus ar puikius įvertinimus mokslinių tyrimų kokybės ir poveikio
prasme. Du VV turi potencialo tobulinti tyrimų rezultatus. Šeši VV, tikėtina, išlaikys ar pagerins savo
patenkinamus įvertinimus.
Apibendrinant:
- mokslinių tyrimų lygis Lietuvoje, lyginant su praėjusiu vertinimu, pakilo; nepaisant to, dar yra
potencialo tolesniam vystymuisi;
- ten, kur neseniai gauta investicijų, įrangos ir infrastruktūros lygis labai geras ir palengvins
bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais, tačiau įrangą ir infrastruktūrą prižiūrėti ir valdyti turi
specializuotas techninis personalas;
- reikėtų kelti doktorantūros studijų tarptautiškumo lygį;
- turėtų būti plėtojama podoktorantūros programa;
- finansavimo schemų skaičius turėtų būti racionalizuotas ir mažinamas biurokratijos lygis;
- norint išlaikyti geriausius talentus, mokslininkų atlyginimas turi būti konkurencingas su privačiu
sektoriumi.
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Ekspertų grupė pastebėjo, kad kai kurie VV neteisingai nukentėjo vertinimo prasme, nes turėjo
dirbtinai padalyti mokslinių tyrimų rezultatus tarp kelių VV, todėl ne visada atsispindėjo faktinė
situacija.

EKSPERTŲ GRUPĖS NAGRINĖTŲ KRYPČIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA
Matematika
Šiame vertinime didžiąją dalį skirtingų mokslinių tyrimų VV apima daug matematikos sričių, tokių,
kaip skaičių teorija, algebra, dalinės diferencialinės lygtys, diskretinė matematika, tikimybių teorija,
statistika ir optimizavimas. Keliais atvejais moksliniai tyrimai skirti tik teorinėms temoms, o daugelyje
VV vykdomi taikomieji tyrimai atskleidžia svarbų požiūrį, kurio reikia laikytis ir ateityje ir kurį, galbūt,
reikėtų tobulinti. Kai kuriais atvejais tarptautinis bendradarbiavimas yra gero lygio, kaip, pavyzdžiui,
skaičių teorijos ir skysčių dinamikos modelių srityse, tačiau bendrai mokslinių tyrimų grupės dirba
vietiniu lygiu su gana ribotu akiračiu.
Vertinamų vienetų tarptautinių projektų matematikos srityje skaičius mažas; tai vienas pagrindinių
aspektų, kuriuos reikia tobulinti ateityje. Net jeigu didžioji dalis matematikos mokslinių tyrimų
nereikalauja didelių investicijų pinigine prasme, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose galbūt
leistų augti doktorantų skaičiui, nes kai kuriuose VV doktorantų skaičius gan ribotas.
Daugumos mokslininkų, dirbančių matematikos kryptyje, didelis dėstymo krūvis yra, turbūt, viena
priežasčių, kodėl jiems trūksta laiko mokslinių tyrimų veiklai. Beveik visų dalykų studentams visuose
universitetuose reikia bent kelių matematikos paskaitų, pradedant pirmaisiais studijų metais ir
baigiant magistrantūros studijomis; taigi, matematikai turi skirti daug valandų dėstymui. Į šį faktą
reikėtų atsižvelgti rengiant ateities planus ir paskirstant žmogiškuosius išteklius.
Kitas aspektas, kuriam reikia skirti ypatingą dėmesį, yra konkurencija tarp akademinės
bendruomenės ir privačių įmonių pritraukiant geriausius studentus. Kadangi daugelyje visuomenės
sričių, pavyzdžiui, ekonomikos, finansų, pramoninio pritaikymo, draudimo produktų, reikalingi
matematiniai įgūdžiai, daug privačių įmonių siūlo matematikos studentams tokio dydžio atlyginimą,
kurio universitetai mokėti neišgali. Tai reiškia geriausių studentų praradimą, o kai kuriems VV
vidutinės trukmės laikotarpiu tai, galbūt, reiškia konkurencingumo pažangiuose tyrimuose
praradimą. Sužinojome, kad Lietuvoje dėl neseniai priimto Švietimo ir mokslo ministerijos
sprendimo, doktorantams mokamos išmokos gali gerokai padidėti; tai labai geras ženklas, kuris gali
smarkiai padidinti akademinės bendruomenės ir privataus verslo konkurenciją ateityje.
Informatika
Ekspertų grupės nariai apsilankė septyniuose VV, kurie specializuojasi informatikos kryptyje: Kauno
technologijos universitete (KTU), Klaipėdos universitete (KU), Lietuvos edukologijos universitete
(LEU), Šiaulių universitete (SU), Vytauto Didžiojo universitete (VMU), Vilniaus Gedimino technikos
universitete (VGTU) ir Vilniaus universitete (VU). Šių VV dydis labai skiriasi: didžiausias jų yra KTU su
38 VDDA personalo mokslinių tyrimų ir dėstymo veiklai ir 49 VDDA – VU. Kadangi visuose likusiuose
VV yra mažiau kaip 12 VDDA mokslinių tyrimų ir dėstymo veiklai, šiuos septynis VV suskirstėme pagal
jų dydį.
Nepaisant VV dydžio, per pastaruosius 5–10 metų užfiksuota reikšminga pažanga. Visi VV daugiau ar
mažiau orientuojasi į tarptautiniu lygiu konkurencingą ir greitai besikeičiantį informatikos pasaulį.
Finansinis aprūpinimas, skatinantis publikuoti straipsnius aukštos kokybės žurnaluose mobilizavo
akademinį personalą asmeniniame ir, natūraliai, kolektyviniame lygmenyje. Nepaisant pirmiau
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minėtos didelės pažangos, vis dar yra dalykų, į kuriuos reikia atkreipti deramą dėmesį, norint išlaikyti
sėkmingus veiklos rezultatus.
Pirmas pastebėjimas – maži padaliniai neturi daug pajėgumų. Norint sukurti mokslinių tyrimų
universiteto koncepciją ir vaidinti svarbų vaidmenį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, būtina kritinė
masė. Jeigu mažuose vienetuose nėra pokyčių ir nėra sukurta jokia nacionalinė politika dėl naujų
mokslininkų priėmimo į darbą, tokie VV daugiausiai veikia kaip edukaciniai centrai su ribotu
tarptautiniu matomumu ir žinomumu.
Nors per paskutinį laikotarpį aukštos kokybės publikacijų paskata praktiškai buvo sėkminga ir buvo
sėkmingai įdiegtas požiūris „taikytis aukštai“, šią politiką reikia koreguoti. Pavyzdžiui, vyksta
tarptautiniai debatai dėl Q2 kategorijos žurnalų, kurie neprilygsta Q1 kategorijos žurnalams. Tai
reiškia, kad finansinės paskatos turėtų apsiriboti tik Q1 kategorijos žurnalais. Be to, ignoruojamas
straipsnio cituojamumo rodiklis. Pagal citavimų kreivę, išvedamas cituojamumo indeksas h. Citavimų
skaičius ir h indeksas yra geriausios priemonės įvertinti mokslininko veiklos poveikį. Klaidinga vertinti
mokslininko veiklos rezultatus pagal žurnalo cituojamumo rodiklius.
Informatikos kryptis iš esmės skiriasi nuo kitų fizinių mokslų. Konferencijose pirmiausiai išsakomos
naujos ir inovatyvios idėjos, jas išdėstantys straipsniai teikiami visa apimtimi, o juos peržiūri ir vertina
2–3 arba net 5 recenzentai. Informatikos konferencijos yra pirmos klasės mokslinės informacijos
sklaidos kanalai; be to, kai kurios konferencijos yra lygiavertės konkurentės, prestižo prasme, aukšto
lygio žurnalams. Per konferencijas mokslininkai bendrauja ir yra pripažįstami atitinkamose
bendruomenėse. Jeigu mokslininkų niekas nemotyvuoja dalyvauti svarbiausiose konferencijose,
tuomet beveik neįmanoma patekti į tarptautinę areną.
Galų gale, bendras pastebėjimas visiems vertinamiems vienetams susijęs su jų įsitraukimu į
informatikos (arba kompiuterių mokslo) sritį. Akivaizdu, kad visos informatikos bakalauro programos
paremtos standartine mokymo programa, kuri apima visus pagrindinius dalykus, pradedant
programavimu ir teorija ir baigiant sistemomis ir taikomosiomis programomis. Tačiau pažymima, kad
dauguma publikacijų nepasirodo pagrindiniuose žurnaluose ir konferencijose ir nesusiję su esminiais
informatikos dalykais. Straipsnių turinys daugiausiai apima praktinį naudojimą ir pritaikymą ir būtent
dėl to jų indėlis tobulinant informatikos sritį yra ribotas. Tai trukdo geresniam nacionalinių mokslinių
tyrimų integravimuisi į tarptautinę bendruomenę.
Fizika ir astronomija
Ekspertų grupės apibendrinime fizikos ir astronomijos kryptys aprašomos kartu. Šiame vertinime VV
apima įvairias fizikos temas, įskaitant kondensuotų medžiagų fiziką, taikomąją fiziką, dalelių fiziką,
ryšį su gyvybės mokslais ir biofizika ir technologinius pritaikymus. Konkrečiai vertintos sritys apima,
bet neapsiriboja, optinių savybių matavimą, kieto kūno fiziką, lazerių technologijas, organines
technologijas, feroelektrikus, netiesinę dinamiką, plonų sluoksnių, medžiagų augimą. Yra VV su labai
šiuolaikine, aukštos kokybės įranga – tiek eksperimentine, tiek skaičiavimo, kai kuri įranga įsigyta iš
neseniai gautų investicijų į pastatus ir infrastruktūrą. Vienas VV atstovauja astronomijos sritį; jame
rengiami aukštos kokybės darbai gerų tarptautinių ryšių pagrindu.
Vertinamų šalies vienetų finansavimas labai netolygus. Fizikos ir astronomijos moksliniai tyrimai
finansuojami reguliariai ir tinkamai stiprėja, kas yra būtina norint vykdyti veiklą mokslo priešakyje.
Finansavimo trūkumas ir, atitinkamai, kliūtis aukštos kokybės tyrimams akivaizdūs daugelyje VV.
Yra stiprių, gerai organizuoto bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau tai netaikytina visiems VV.
Augantis tarptautinių partnerysčių skaičius, kuris šiuo metu mažesnis, nei tikimasi, fizikos ir
astronomijos moksliniams tyrimams bus naudingas. Naudingas bus ilgalaikių vizitų, ypač doktorantų,
į pirmaujančias tarptautines mokslinių tyrimų institucijas ir iš jų, skaičiaus didėjimas (pvz., pagal
„Erasmus“ ir kitas panašias programas).
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Daugelio VV veikla pasižymi puikiu socialiniu ir ekonominiu poveikiu. Didžioji dalis darbo vykdoma
taikomosiose mokslo srityse, todėl turėtų būti puikios sąlygos darbo rezultatus pritaikyti pasitelkiant
verslą – tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Tai turėtų būti skatinama ir vystoma toliau, tačiau
ne fundamentinių tyrimų, kuriems finansavimo trūksta, sąskaita.
Tarp verslo ir akademinės bendruomenės atlyginimų – didelis skirtumas, mokslininkams siūlomi
atlyginimai gerokai mažesni. Tai nepadeda pritraukti ir išlaikyti geriausius mokslininkus. Daugelis jų
atsisako akademinio darbo dėl geresnio atlygio ir pasirenka verslą ar išvyksta į užsienį; Lietuvoje
„protų nutekėjimas“ ypač didelis. Neseniai pasitelkta priemonė pritraukti doktorantų, siūlant jiems
didesnes stipendijas. Tai sveikintinas žingsnis doktorantų labui, tačiau baigus doktorantūros studijas,
praktiškai nebelieka finansinių paskatų likti akademinėje aplinkoje ir vykdyti mokslinius tyrimus.
Mokslininkų darbo krūvis labai didelis – daug dėstymo ir administracinių funkcijų, kurioms dažnai
teikiamas prioritetas, todėl nebelieka laiko mokslinei veiklai. Mokslininkai priversti pasirašyti daug
sutarčių, kad galėtų gauti pakankamai pajamų. Reikalinga gerai apmokamo ir gerai subalansuoto
darbo krūvio sistema. Kai kurie VV taiko schemas, pagal kurias gaunamas finansavimas už aukštos
kokybės mokslinių straipsnių publikavimą; nors tai jau viena schema ieškant išeities iš esamos
padėties, jos nepakanka. Lygiai taip pat reikia užtikrinti pakankamai laiko tyrimams ir tinkamam
apmokymui bei paramą iš aukštesnės VV vadovybės.
Chemija
Visos pagrindinės taikomosios ir fundamentinės chemijos sritys yra atstovaujamos ir gerai sujungtos.
Kelioms svarbioms temoms skiriamas ypatingas dėmesys: tvariajai chemijai (ir fizikai – įvairiems
saulės elementų, elektrochemijos ir tvariosios energijos pritaikymo aspektams), biochemijai,
farmacinei chemijai, medžiagų mokslui ir pan. Chemijos moksliniai tyrimai apskritai yra gero lygio ir
pripažįstami tarptautiniu lygiu visose trijose pagrindinėse institucijose (VU, FTMC, KTU) ir kai kuriose
mažesnėse tyrėjų grupėse. Daug rezultatų paskelbta geruose žurnaluose; labai nedaug labai gerų
darbų skelbiama aukšto lygio žurnaluose. Palyginti su kitų sričių straipsniais, chemijos moksliniai
straipsniai paprastai rečiau rengiami su bendraautoriais iš užsienio. Tą galima vertinti tiek teigiamai
(nereikia kitų pagalbos), tiek neigiamai (mažesnis tarptautinis poveikis). Apskritai pageidautinas
aukštesnis vykdomų mokslinių tyrimų tarptautiškumo lygis. Rezultatų skelbimas konferencijose yra
tinkamas, nors kviestinių pranešimų skaičius galėtų būti didesnis. Apsiginta nemažai doktorantūros
disertacijų; daugumoje jų remtasi keliais straipsniais. Aiški tendencija rašyti disertacijas anglų kalba.
Mokslinių tyrimų infrastruktūra puiki, turima puiki infrastruktūra tiek naujų junginių sintezei, tiek jų
savybių nustatymui ir apibūdinimui. Tai turėtų būti vertinama kaip galimybė pritraukti jaunus
mokslininkus ir vizituojančius mokslininkus iš užsienio ir pradėti naujus ryšius tarptautiniu lygiu. Šiuo
metu gaunamo finansavimo infrastruktūrai išlaikyti ir prižiūrėti pakanka, tačiau turi būti sukurti
aiškūs planai, kaip užtikrinti infrastuktūros veikimą ateityje. Sąveika su verslu, patentais,
konsultacijomis ir pan. yra tinkamo lygio. Dėstymo infrastruktūra gera. Kai kuriais atvejais dėstymo
krūviai tokie dideli, kad lieka mažai laiko tyrimams. Planai dėl plėtojamų MTEP temų ateityje
daugiausia apima aktualias temas, atspindinčias socialinius ir verslo poreikius (pvz., saulės elementų
tyrimai) bei tinkamą klasikinių sričių, atspindinčių būtinųjų žinių bazę, santykį (pvz., heterociklinių
junginių chemija). Tarptautinio bendradarbiavimo lygis geras, bet tobulintinas; daug (bet ne visi)
jaunų mokslininkų naudojasi mainų galimybėmis nuvykti į laboratorijas užsienyje.
Biochemija
Biochemija Lietuvos universitetuose, ypatingą dėmesį skiriant cheminei biologijai, vis ryškiau
atsiskleidžia kaip viena stipriausių mokslinių tyrimų krypčių Lietuvoje, o tą įrodo reikšmingi taikomųjų
mokslinių tyrimų rezultatai. Pastangos didinant biochemijos, biomokslų ir biotechnologijų kryptyse
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turimų technologijų ir kompetencijų telkimą kuriant tarpdisciplininių gyvybės mokslų centrą, kuris
2017 m. įsteigtas kaip naujas Vilniaus universiteto padalinys, yra akivaizdus teigiamo valdymo
reorganizavimo pavyzdys. Tai leido padidinti MTEP veiklos kokybę ir jau dabar leidžia džiaugtis
puikiais moksliniais tarptautiniu lygiu pripažįstamais rezultatais. Aiški į jaunų talentingų Lietuvos
mokslininkų iš užsienio, gavusių prestižinių Europos programų lėšų ir apdovanojimų, pritraukimą ir į
svarbių ryšių su pirmaujančiais verslo partneriais, nusprendusiais vykdyti veiklą regione, užmezgimą
orientuota strategija sudaro doktorantams puikias mokslines sąlygas vystyti savo potencialą.
Ateinančių metų iššūkis – galimybė priimti technikus, išmanančius aukščiausio lygio infrastruktūros
priežiūrą. Be to, didesnės investicijos į biomolekulių sintezę ir naujausios sintetinės biologijos
strategijos galėtų tapti svarbiomis priemonėmis norint sutelkti visas centre turimas kompetencijas
ir tokiu būdu konkuruoti taikomųjų mokslinių tyrimų srityje tarptautiniu lygiu. Bendradarbiavimas su
kitų VV ekspertais šiose srityse taip pat būtų naudingas vykdant tyrimus.
Šiame kompetencijų centre mažiausi biochemijos mokslinius tyrimus vykdantys VV galėtų
įgyvendinti naujausias idėjas, padedančias didinti kritinę masę biochemijos srityje, stiprinti
taikomuosius mokslinius tyrimus pasitelkdami puikiai organizuotą infrastruktūrą. Turi būti sukurti
inovatyvūs dėstymo metodai, siekiant motyvuoti studentus ir personalą išnaudoti turimą potencialą
geriausiu įmanomu būdu. Apibendrinant, biochemijos kryptis Lietuvoje tikrai gali padėti šaliai įkurti
europinį tarpdisciplininių tyrimų, pritraukiančių užsienio studentus ir mokslininkus, centrą. Jau ir
dabar matyti intelektualiai gyvybinga mokslinė aplinka, kuri padeda plėtotis gyvybės mokslams dėl
biochemijos kryptyje veikiančių VV Lietuvoje nagrinėjamų vienų naujausių ir patraukliausių mokslinių
tyrimų temų.
Geologija ir geografija (geomokslai)
Šiame apibendrinime geologija ir fizinė geografija sujungtos, nes šiose srityse atliekami moksliniai
tyrimai persipina ir yra labai susiję, taigi vertinamuose vienetuose laikomasi tarpdisciplininio požiūrio.
Ekspertų grupės vertino tris su minėtomis mokslo kryptimis susijusią veiklą vykdančias institucijas:
Gamtos tyrimų centrą, Klaipėdos universitetą ir Vilniaus universitetą. Šiose institucijose vykdomi
geomokslų tyrimai moksliniu lygiu vertinti kaip patenkinami; tokiu būdu šios fizinių mokslų sritys
Lietuvoje vertintinos kaip vienos silpnesnių. Priešingai nuo tokių krypčių, kaip chemija ir fizika,
geomokslai nesulaukia didelio finansavimo, kad galėtų modernizuoti savo infrastruktūrą, dėl ko labai
sunku konkuruoti tarptautiniu lygiu. Tačiau šie VV turėtų naudotis šiuolaikine atviros prieigos įranga,
kurią savo naujame pastate turi FTMC ir kai kurie Vilniaus universiteto padaliniai, pvz., ICP-OES, (LA)ICP-MS, medžiagų savybių nustatymo įrenginiais (didelės raiškos skenavimo elektronų mikroskopą
(angl. SEM), rentgeno spindulių difrakcijos (angl. XRD), rentgeno spindulių fluorescencijos (angl.
XRF) įrenginį, ir t. t.). Jūros mokslų instituto Klaipėdoje steigimo idėja sveikintina; be to, yra
potencialo inovatyviam tarpdisciplininiam mokslui, kuris gali būti plėtojamas, susitelkiant į jūros ir
pakrančių aplinką. Nepaisant to, šios institucijos mokslininkai pabrėžė, kad dėl jų mokslinių tyrimų
tarpdisciplininio pobūdžio pagal dabar veikiančią sistemą sunku teikti paraiškas dėl mokslinių tyrimų
finansavimo. VV yra maži, juose mažiau kaip 35 VDDA, mažai doktorantų. Šios mokslinių tyrimų srities
ateičiai svarbu užtikrinti galimybę pritraukti ir išlaikyti jaunus mokslininkus iš Lietuvos, nekalbant apie
užsieniečius.
Geomokslų tyrimai socialine prasme Lietuvoje aktualūs, pavyzdžiui, dėl to, kad juose nagrinėjamos
pakrančių erozijos, radionuklidų elgsenos ir aplinkos reakcijos į klimato kaitą temos. Per ataskaitinį
laikotarpį moksliniai tyrimai daugiausiai buvo sutelkti į vidaus problemas: paprastai analizuojamos
Lietuvai aktualios problemos, straipsniai publikuojami Lietuvos žurnaluose ir dažniausiai lietuvių
kalba. Pokyčiai jau pastebimi, ypač formuojant tarptautinį mokslinių tyrimų konsorciumą, skirtą
Baltijos regiono problemoms. Tačiau koncentruotas pastangas reikėtų tęsti ir didinti tarptautinį
bendradarbiavimą ir informacijos skleidimą. Gera pradžia padaryta Klaipėdoje, kur du pagrindiniai
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personalo nariai veikia užsienio institutuose (Suomijoje ir Italijoje), tačiau dalį laiko atlieka mokslinius
tyrimus ir dėsto VV. Vietines problemas analizuojantys moksliniai tyrimai gali lengvai tapti aktualūs
tarptautinei auditorijai, pabrėžiant skirtingų pasaulio regionų panašumus ar skirtumus. VV teikia
konsultacijas, tačiau jos ribotos ir galėtų būti plėtojamos.
Bendra finansinė geomokslų padėtis kelia nerimą: per ataskaitinį laikotarpį finansuotos tik kelios
naujos mokslinių tyrimų paraiškos, o nuo 2013 m. iki 2017 m. du iš trijų VV patyrė ryškų finansavimo
mažėjimą. Taigi rekomenduojama, kad šie trys VV didintų bendradarbiavimą (bet nesijungtų) ir kurtų
bendrą strateginį planą Lietuvos geomokslų tyrimams, kuris padėtų didinti tiek žmogiškuosius, tiek
įrangos išteklius.
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