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ĮVADAS
BENDRA 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,
lyginant 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). Vertinimo metu siekiama įvertinti visus vertinime
dalyvaujančius vertinamuosius vienetus, taikant tris kriterijus: MTEP veiklos kokybės, MTEP veiklos
ekonominio ir socialinio poveikio bei MTEP veiklos perspektyvumo. Remiantis palyginamojo
vertinimo rezultatais Švietimo ir mokslo ministerija paskirstys 60 % valstybės biudžeto bazinio
finansavimo lėšų skirtų MTEP. Palyginamasis vertinimas bus vykdomas kas penkerius metus,
pradedant 2018 m.
Vertinimo metu parengta įrodymais grįsta analitinė apžvalga su išsamia ir nuodugnia mokslinių
tyrimų kokybės ir Lietuvos mokslinių tyrimų konkurencingumo analize, kartu atsižvelgiant į
mokslinės veiklos socio-ekonominį poveikį ir plėtros perspektyvas. Vertinimo rezultatai teikia
įrodymais grįstą informaciją mokslinių tyrimų politikos formavimui skirtinguose lygmenyse, o taip
pat sudaro prielaidas procese dalyvaujančioms institucijoms tobulinti savo veiklą. Vertinime
dalyvavo ir buvo įvertintos aukštojo mokslo institucijos ir (ar) jų fakultetai / padaliniai / mokslinių
tyrimų grupės bei valstybiniai mokslinių tyrimų institutai ir (ar) jų padaliniai / mokslinių tyrimų
grupės. Vertinime dalyvavusios institucijos vertinamuosius vienetus (toliau – VV) formavo pagal
mokslo sritis, kuriose veikia (biomedicinos mokslai, fiziniai mokslai, humanitariniai mokslai,
socialiniai mokslai, technologijos mokslai arba žemės ūkio mokslai). VV galėjo būti sudaryti tik
vienoje mokslo srityje. Vienoje institucijoje galėjo būti daugiau nei vienas VV.
Vertinimui atlikti iš viso suformuotos šešios ekspertų grupės (61 ekspertas). Šiame dokumente
pateikiama socialinių mokslų srities ekspertų ataskaita.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES EKSPERTŲ GRUPĖS VEIKLOS APIMTIS IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS
Ekspertų grupės buvo paprašyta vertinti mokslinių tyrimų veiklą vadovaujantis šiais kriterijais:
kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis bei perspektyvumas, ir pateikti kiekvieno VV įvertinimą
penkių balų skalėje1, t. y. nuo „puikiai“ [5] iki „silpnai“ [1] arba „Vertinamasis vienetas nevykdo
MTEP“ [0]. Vertinimas apėmė 2013–2017 m. laikotarpį.
MTEP veiklos kokybė buvo vertinama: mokslo srityje arba mokslo kryptyje, priklausomai nuo
mokslo krypties dydžio, atsižvelgiant į mokslininkų visos darbo dienos atitikmenį (MVDDA) ir studijų
kryptis, kuriose VV veikia arba turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti. Ekonominis ir socialinis
poveikis bei veiklos perspektyvumas vertinti tik mokslinių tyrimų srityje.
Socialinių mokslų srities ekspertų grupė vertino 36 VV devyniolikoje institucijų. Šiose institucijose
vykdomos mokslo kryptys: teisė, politikos mokslai, vadyba ir administravimas, ekonomika,
sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija. Vertinime dalyvavo šios
institucijos:
Universitetai:
1. Aleksandro Stulginskio universitetas
1

Kiekvieno kriterijaus skalė nurodyta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamente:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6de23010a2c011e78a4c904b1afa0332/OLQDQXSWpB
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2. Europos humanitarinis universitetas
3. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
4. Kazimiero Simonavičiaus universitetas
5. Kauno technologijos universitetas
6. Klaipėdos universitetas
7. Lietuvos edukologijos universitetas
8. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
9. Lietuvos sporto universitetas
10. Mykolo Romerio universitetas
11. Šiaulių universitetas
12. Vytauto Didžiojo universitetas
13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
14. Vilniaus universitetas
15. LCC tarptautinis universitetas 2
Mokslinių tyrimų institutai:
1. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
2. Lietuvos energetikos institutas
3. Lietuvos socialinių tyrimų centras
4. Lietuvos teisės institutas
DUOMENYS, KURIAIS REMIANTIS ATLIKTAS VERTINIMAS
Ekspertų grupės vertinimas buvo grįstas pačių VV parengtomis ataskaitomis, Lietuvos mokslo
tarybos pateiktais MTEP veiklos vertinimo rezultatais už 2013–2016 m., viešai prieinama
informacija institucijų interneto svetainėse, kitais oficialiais šaltiniais bei informacija, surinkta
susitikimų su VV atstovais metu. Ekspertų grupė ir palyginamąjį vertinimą organizuojanti institucija
neatsako už VV ataskaitose pateiktos informacijos kokybę ir tikslumą.
VERTINIMO TVARKA
Socialinių mokslų srities ekspertų grupė lankėsi Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 17–21 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 VV vertinimui, 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.
2

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija nurodė į palyginamąjį vertinimą įtraukti LCC tarptautinį universitetą tik siekiant
įvertinti jo MTEP veiklos kokybę.
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Ekonomika ir vadyba, Aleksandro Stulginskio universitetas
VV santrumpa

ASU_EV

VV pavadinimas

Ekonomika ir vadyba

Institucijos pavadinimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

-

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

30,4

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas (03S)

2

-

17,6

Ekonomika (04S)

3

-

12,8

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė

Vadyba ir administravimas (03S)
Pagal pajėgumą vykdyti šios mokslo krypties mokslinius tyrimus VV yra santykinai mažas. Jis turi
galimą pranašumą gana specifinėje mokslinių tyrimų srityje, bet, deja, lieka neaišku, kokioje tiksliai
nišoje veikia ši grupė; atrodo, kad publikacijų turinio objektui trūksta nuoseklumo. Apskritai
mokslinių tyrimų rezultatas yra priimtinas, bet galėtų būti labiau susietas su tarptautine mokslinių
tyrimų bendruomene. Išskyrus vieną straipsnį apie tvarumą, moksliniai tyrimai skelbiami išimtinai
konferencijų pranešimų medžiagoje (daugiausia Vidurio ir Rytų Europos regione) ir (arba)
institucijos leidiniuose. Vykdomi moksliniai tyrimai daugiausia yra orientuoti į Lietuvą ir (arba)
Baltijos šalis. Trūksta palyginamųjų mokslinių tyrimų ir (arba) teorijos plėtojimo. Parengiamai mažai
disertacijų; dauguma jų publikuojamos lietuvių kalba, todėl moksliniai tyrimai, kuriais jos yra
grindžiamos, nesulaukia pripažinimo tarptautiniu mastu. Savianalizėje išvardyti akademiniai
įvertinimai yra skirti ne tarptautinių (nacionalinių) ekspertų, o (nacionalinių) socialinių dalininkų.
Buvo dalyvaujama tarptautiniuose mokslinių tyrimų konsorciumuose, finansuojamuose pagal
Septintąją bendrąją programą (BP 7), tačiau ne pastaruoju ar šiuo metu. Kaip konkurencingo
mokslinių tyrimų finansavimo pavyzdys nurodytas renginys „MSCA Night“ pagal programą „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“ visų pirma yra informacinis renginys, o ne mokslinių tyrimų
finansavimo pavyzdys. LMT atliktų viso VV formalių ir ekspertinių vertinimų rezultatai už didžiąją
2013–2017 m. laikotarpio dalį yra vidutiniški.
Minėtais aspektais vadybos srityje VV vykdoma MTEP veikla nacionaliniu lygiu vertinama
patenkinamai.
Ekonomika (04S)
Atsižvelgiant į ribotus šios krypties mokslinių tyrimų pajėgumus, VV MTEP veiklos rezultatas šioje
mokslinių tyrimų srityje yra geras, keletas originalių publikacijų paskelbta kokybiškuose
tarptautiniuose žurnaluose (pvz., „Applied Energy“, „Land Use Policy“). Matyti, kad iš tiesų
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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orientuojamasi į tarptautines konferencijas (labiau nei į nacionalines ar regionines). Turint omenyje
šio VV dydį, disertacijų skaičius priimtinas; deja, disertacijos paskelbtos lietuvių kalba, todėl
moksliniai tyrimai, kuriais jos yra grindžiamos, nesulaukia pripažinimo tarptautiniu mastu.
Savianalizėje išvardyti akademiniai įvertinimai yra skirti ir (nacionalinių) socialinių dalininkų, ir
tarptautinių (nacionalinių) ekspertų. Buvo dalyvaujama tarptautiniuose mokslinių tyrimų
konsorciumuose, finansuojamuose pagal programą BP 7, neseniai buvo parengti nauji pasiūlymai
pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“. Apskritai šis VV nėra stiprus nacionalinis veikėjas, tačiau veikia
tarptautiniu mastu, todėl yra vilties teikiančių ženklų, kad bus sulaukta tarptautinio pripažinimo.
Pagrindinis jo iššūkis – užtikrinti, kad dalyvaujant tarptautiniuose projektuose būtų palaikomi ryšiai
su didesne Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) dalimi. LMT atliktų viso VV formalių ir
ekspertinių vertinimų rezultatai (balų skaičius) už didžiąją 2013–2017 m. laikotarpio dalį yra
vidutiniški.
Minėtais aspektais VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio nacionaliniu mastu, tačiau su
ribotu tarptautiniu pripažinimu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo nemažai užsakomų mokslinių tyrimų ir teikia konsultacijas; pagrindinis užsakovas –
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Įvairių projektų poveikis tiksliai apibūdintas ir gali būti
laikomas reikšmingu ir svarbiu nacionaliniu mastu (pvz., projektų „RETHINK“ ir „INTEGRAL“
rezultatai). Visgi atrodo, kad šiai veiklai skiriamo finansavimo sumos, ypač verslo srityje, yra gana
mažos ir iš metų į metus smarkiai svyruoja. Grupės nariai palaiko tvirtus ryšius su socialiniais
dalininkais dalyvaudami darbo grupėse ir komitetuose nacionaliniu lygiu, bet ne tarptautiniu ar ES
valdymo lygiu. Informavimo veikla už akademinės bendruomenės ribų pakankamai vykdoma
organizuojant konferencijas (ypač tarptautinę konferenciją kaimo plėtros klausimais) ir kitus
renginius, taip pat renginius ir publikacijas, kuriais pasiekiama didesnė visuomenės dalis.
Redaktorių kolegijose dalyvaujama tik rengiant institucijos vidaus žurnalus (pačiame ASU ar
didesnėje teritorijoje), bet ne žurnalus, turinčius didelį tarptautinį poveikį. Tarptautiniuose
akademiniuose tinkluose, asociacijose ir ekspertų grupėse dalyvaujama pakankamai, bet ši veikla
galėtų būti tobulinama taip pat ir geografiniu požiūriu. Dalyvavimas projekte „COST“ kelia
susidomėjimą; apie tai turėjo būti išsamiau aprašyta ataskaitoje ir savianalizėje kaip apie dalyvavimą
tarptautiniame konkurencingame finansavime.
Apskritai atrodo, kad VV MTEP veiklos poveikis už akademinės bendruomenės ribų yra didelis, nes
VV atlieka svarbų vaidmenį nacionaliniu lygiu.
MTEP veiklos perspektyvumas
Pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria VV, yra, pirma, išlaikyti ryšius su EMTE dalyvaujant
tarptautiniuose mokslinių tyrimų konsorciumuose ir, antra, gerinti MTEP veiklos rezultatų kokybę
skelbiant publikacijas tarptautiniuose aukšto lygio žurnaluose ir (arba) monografijas, kurias leidžia
pripažinti tarptautiniai leidėjai. Kad to būtų pasiekta, MTEP infrastruktūra, kurią sudaro visa
reikalinga įranga (kompiuteriai, specializuota žemės ūkio srities programinė įranga, statistikos
programinė įranga, knygos bibliotekoje, prieiga prie bendro pobūdžio duomenų bazių, pvz., „Web
of Science“, ir kai kurių specializuotų duomenų bazių) yra tinkama. Pakankami ryšiai taip pat
palaikomi su užsienio ekspertais, kad būtų (toliau) kuriamos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų
srityje programos. Pagal amžių mokslinių tyrimų grupių sudėtis yra subalansuota, jauni mokslininkai
sudaro nemažą jų dalį. Pastaraisiais metais didelis dėmesys skirtas mokslinių tyrimų vadybos ir
žmogiškųjų išteklių programų plėtojimui. Universiteto politikoje numatytos iniciatyvos pasiekti
gerai matomų mokslo rezultatų. SSGG analizėje išvardytos stiprybės turi būti vertinamos kaip
santykinės: MTEP veiklos rezultatas yra pakankamas, stebimas nuoseklus augimas, bet tik
nacionaliniu lygiu. Be to, iki darbo universitete nė vienas darbuotojas nebuvo įgijęs darbo patirties
užsienyje. Taip pat, atsižvelgiant į būsimą universitetų susijungimą, VV turėtų apsvarstyti savo
MTEP veiklos objektus; šiuo metu nagrinėjamos mokslinių tyrimų tematika yra įdomi ir aktuali (taip
pat tarptautiniu mastu), tačiau jai reikalingas didesnis dėmesys ir specializacija (šiuo metu tiriama
dešimt temų), siekiant užtikrinti tą pačią temą (dalyką) tiriančių mokslininkų kritinę masę. Apskritai,
neskaitant tam tikrų apribojimų, yra galimybė gerinti mokslinių tyrimų veiklą siekiant žinomumo
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tarptautiniu mastu ir publikuotis daug tarptautinių skaitytojų turinčiuose žurnaluose. Galima atlikti
nemažą visuomeninį darbą ir daugiau prisidėti vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus Lietuvoje
ar Europoje.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV MTEP veiklos kokybė pastaraisiais metais pagerėjo. Palyginti su bandomuoju vertinimu, VV
padarė tam tikrą pažangą (gerėjanti publikacijų kokybė, ypač ekonomikos srityje, didesnis
tarptautiškumas, įskaitant doktorantūros studentus iš užsienio, platesnio masto tarptautinis
bendradarbiavimas, didesnis VV MTEP veiklos poveikis nacionalinei politikai).
Pastaraisiais metais žengdama į priekį vadovybė ėmėsi tam tikrų veiksmų (mokslininkams skirtos
paskatos, ypač „pinigai už publikaciją“ (angl. cash-for-publication) sistema ir kiti priedai, sumokėta už
vertimus ar redagavimą, remiamas tarptautinis judumas mokymų tikslais, sumažintas darbo krūvis
dėstantiems mokslininkams, kurie rengia ir vykdo tarptautinius mokslinių tyrimų projektus,
organizuotos didelio pripažinimo sulaukusios konferencijos).
Pasikeitė VV MTEP veiklos objektas – nuo kaimo ekonomikos pereita prie bioekonomikos, kuri turi
didelį potencialą mokslinių tyrimų kokybės, tarptautinio bendradarbiavimo bei mokslinių tyrimų
socialinio ir ekonominio poveikio požiūriu.
Mokslininkai yra motyvuoti rengti straipsnius aukščiausio lygio žurnaluose, tačiau reikėtų sumažinti
geriausiems mokslininkams tenkantį dėstomojo ir administracinio darbo krūvį. Kadangi stipendijų
skyrimas yra labai konkurencinga sritis (pažangumas apskritai yra santykinai mažas), reikėtų
surengti į šią sritį orientuotus mokymus.
Siekiant didesnio MTEP veiklos tarptautiškumo, reikėtų kurti mainų programas (ypač skirtas
ilgalaikiams mokslininkų iš užsienio vizitams mokslinių tyrimų tikslais). Kad VV žinomumas būtų
didesnis iš platesnėje mokslininkų bendruomenėje, doktorantūros studentus reikėtų skatinti
skelbti publikacijas anglų kalba.
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Socialiniai mokslai, Europos humanitarinis universitetas
VV santrumpa

EHU_S

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Europos humanitarinis universitetas

Institucijos tipas

universitetas / institutas

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

20,3

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Teisė (01S)

3

-

7,07

Sociologija (05S)

2

-

6,97

Politikos mokslai, ekonomika, psichologija,
komunikacija ir informacija (02S, 04S, 06S, 08S)

2

-

-

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Teisė (01S)

Teisės srityje ekspertų grupę sudaro 13 dėstytojų (iš viso 7,1 VDDA). VV yra ankstyvajame plėtros
etape. EHU teisės katedroje dirba gana nedaug mokslininkų, bet jie yra aktyvūs ir parengė nemažai
publikacijų. Publikacijų sąraše nėra publikacijų, paskelbtų tarptautiniuose žurnaluose ar redakcijos
skiltyse („A“ dalis), išskyrus tik dvi išimtis „B“ dalyje („Ashgate“ ir „Routledge“). Tik keli darbai
išspausdinti žurnaluose, įtrauktuose į „ISI Web of Knowleldge“ sąrašą ar kitas tarptautines žurnalų
klasifikacijas pagal mokslinių tyrimų poveikį. Darbų mokslinis poveikis yra regioninio ir šalies masto.
Yra ne viena publikacija rusų kalba, taip pat institucijos rengiamame žurnale ir redakcijos skiltyje.
Net jeigu šiomis publikacijomis siekiama tarptautinio pripažinimo, dar trūksta pajėgumo pasiekti
didelę mokslo auditoriją. Tarptautiniu mastu svarbių mokslinių rezultatų beveik nėra. MTEP veikloje
katedra specializavosi konstitucinės teisės ir žmogaus teisių srityse. Išskyrus vos kelias išimtis,
institucijos nariai nedalyvauja svarbiausiose konstitucinės teisės ar tarptautinės teisės
konferencijose (pvz., konferencijoje, kurią surengė Europos tarptautinės teisės draugija). Taip pat
svarbu paminėti, kad kai kuriais metais labai nedaug publikacijų buvo paskelbta indeksuotuose
žurnaluose. MTEP veiklai skiriamas labai mažas finansavimas. Tarptautinio bendradarbiavimo
efektyvumas (išskyrus Baltarusiją) šiuo metu yra gana mažas.
Apskritai ekspertų grupė šio VV MTEP veiklą vertina kaip tinkamą, tačiau su ribotu (bet didėjančiu)
tarptautiniu pripažinimu.
Sociologija (05S)

Sociologijos srityje ekspertų grupę sudaro 17 dėstytojų (iš viso 7,0 VDDA). Vienas iš EHU MTEP
veiklos aspektų – Baltarusija (daugiausia lyčių ir miestų studijos). VV ir apskritai visas EHU
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pirmenybę aiškiai teikia tarptautiškumui, tačiau šiuo aspektu yra tik pradiniame etape. VV mokslinių
tyrimų objektas yra aiškus, o mokslinių tyrimų tematikos specializacija – siaura. Tarptautinės mokslo
bendruomenės požiūriu VV mokslinių tyrimų temos yra aktualios. Daug publikacijų parengta rusų
kalba. Pastaraisiais metais kai kurie mokslininkai taip pat skelbia publikacijas anglų kalba
(Sasunkevičiaus knyga paskelbta „Ashgate“, o straipsniai – žurnaluose „ European Regional“ ir
„European Urban and Regional Studies“). Visgi šiuo metu akivaizdžiai trūksta publikacijų, išleistų
tarptautiniu mastu pripažintuose žurnaluose ir leidyklose. Iš cituojamų publikacijų sąrašo matyti
gana aiški MTEP veiklos strategija. Kaip silpnybė įvardytas doktorantūros programų trūkumas (pvz.,
miestų ar lyčių studijos). Praktiškai nėra mokslinių tyrimų finansavimo. Vyksta tarptautinis
bendradarbiavimas, tačiau jį taip pat reikia stiprinti. Konferencijose dalyvaujama dažnai, tačiau
nedalyvauta svarbiausiose sociologijos srities tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir
apskritojo stalo diskusijose. Turint omenyje ribotą tokių mokslinių tyrimų skaičių, tarptautinė veikla
gali būti vertinama patenkinamai. Vertinamasis vienetas turi potencialą toliau plėtoti veiklą.
Apskritai ekspertų grupė mano, kad šio VV moksliniai tyrimai nacionaliniu lygiu yra patenkinami.
Politikos mokslai, ekonomika, psichologija, komunikacija ir informacija (02S, 04S, 06S, 08S)

Politikos mokslų, ekonomikos, psichologijos, komunikacijos ir informacijos srityje ekspertų grupę
sudarė 10 dėstytojų (iš viso 6,3 VDDA). VV aktyviai vykdo veiklą politikos mokslų srityje, pristatyti jo
mokslinių tyrimų rezultatai kelia susidomėjimą. Tačiau kitose minėtose srityse, kaip antai
ekonomika, psichologija, komunikacija ir informacija, VV neatlieka jokių mokslinių tyrimų. Visgi kai
kurių nurodytų sociologijos dalies publikacijų temos yra tarpdisciplininės arba net labiau susijusios
su politikos mokslais ar ekonomika (Cope straipsnis apie eurą Lenkijoje, Sasunkevičiaus knyga apie
neformalią prekybą ir kt.). Kitų sričių silpnybė yra nepakankamas tarptautiniu mastu pripažintuose
žurnaluose paskelbtų publikacijų kiekis. Universiteto vaidmuo politikos mokslų srityje yra
svarbesnis. Šiuo požiūriu Baltarusijoje vykdoma politinė ir akademinė veikla turi būti pripažinta,
skatinama ir įvertinta dėl tokios veiklos aktualumo ir masto labai nestabilioje politinėje aplinkoje.
Apskritai ekspertų grupė mano, kad šios dalies VV MTEP veikla vertinama patenkinamai
nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinant EHU ekonominį ir socialinį poveikį, reikia atsižvelgti į tai, kad šis universitetas veikia
tremtyje ir iš vyriausybės negauna finansinės paramos. EHU palaiko glaudžius ryšius ne su Lietuvos
profesini ir mokslo bendruomene, bet su Baltarusijos visuomene, todėl moksliniuose tyrimuose
dėmesį skiria Baltarusijos aktualijoms. SSGG analizė rodo, kad tremtyje veikiantis universitetas yra
sudėtingoje padėtyje. Šiuo metu jis yra nepakankamai integravęsis į Lietuvos visuomenę, o tai
reiškia, kad jo ekonominis ir socialinis poveikis Lietuvoje taip pat yra mažas. Tačiau EHU dalyvauja
labai įdomiame Baltarusijoje įgyvendiname projekte, kuris labai sudėtingomis aplinkybėmis
akivaizdžiai daro įdomų socialinį poveikį. Jo publikacijos daro poveikį Baltarusijos visuomenei ir
padeda vykdyti nepriklausomą, nors ir ribotą MTEP veiklą. Taip pat labai vertingas jo
bendradarbiavimas su Europos Taryba bei pasiekimai bendradarbiaujant pagal iniciatyvos
„Horizontas 2020“ projektą. Taip pat pateikta įrodymų, kad mokslininkai dalyvauja valdžios
institucijų įsteigtų komisijų veikloje. Tarp EHU darbuotojų yra išskirtinį pripažinimą pelnęs asmuo,
bet jo darbai nepaminėti. Kai kurie darbuotojai yra redaktorių kolegijų nariai („Russian Law
Journal“; „Art Margins“ ir „Comparative Constitutional Review“).
EHU vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų. Vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei (ypač Baltarusijos). Santykis su
verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla
užsiimančiai įstaigai.
MTEP veiklos perspektyvumas
Nėra lengva tinkamai įvertinti EHU veiklos perspektyvumą. Kai kurie sunkumai, su kuriais susidūrė
EHU, daro įtaką ir EHU perspektyvumui. Galimas sprendimas – siaurinti institucijos plėtojamas žinių
sritis ir dėmesį skirti toms sritims, kuriose iki šiol institucija veikė santykinai sėkmingai. Moksliniuose
tyrimuose universitetas galėtų dėmesį skirti sienų klausimams, konkrečioms aplinkos studijoms,
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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žmogaus teisėms, miestų studijoms ir pan. Universitetas, regis, rado specifines mokslinių tyrimų
temas. Akivaizdi EHU stiprybė yra jo tarpdisciplininė grupė. EHU parengė naują MTEP veiklos
strategiją. Jos tikslas – dėl geopolitinių motyvų publikacijas skelbti rusų kalba. EHU atlieka svarbų
vaidmenį, nes suteikia Baltarusijos studentams galimybę įgyti objektyvių ir patikimų žinių,
grindžiamų rimta MTEP veikla. Esant mokslinių tyrimų veiklos finansavimo trūkumui, išankstinė
sąlyga yra parengti tinkamus išorės finansavimo projektus. EHU sėkmingai sudarė kelias sutartis,
bendradarbiavo su Europos Taryba, taip pat pagal programą „Horizontas 2020“, todėl įgijo tam
tikros patirties, kuri gali tapti atspirties tašku. Specifinė EHU padėtis Lietuvos mokslo
bendruomenėje komplikuoja esamą padėtį mokslinių tyrimų, plėtros finansavimo, paramos
mokslininkų judumui ir pan. požiūriu. EHU kartu su universitetais partneriais – Bard College (JAV),
A. I. Gerceno valstybiniu pedagoginiu universitetu (Rusija) ir Vytauto Didžiojo universitetu (Lietuva)
– priklauso tarptautiniam tinklui. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose gali atverti galimybes
dalyvauti lyginamųjų mokslinių tyrimų projektuose. Šiuo metu profesoriams ir mokslininkams
taikomi gerokai per dideli dėstomojo darbo reikalavimai – per metus jie dėsto 15 dalykų. Jeigu EHU
šių reikalavimų nesumažins, gerinti mokslinių tyrimų kokybę ir rezultatus bus neįmanoma. Dėl
personalo kokybės abejonių nekyla, tačiau darbuotojams reikia laiko ir stabilumo, kad galėtų
išnaudoti visą turimą potencialą. Jeigu EHU sugebės integruotis į Lietuvos akademinę visuomenę ir
organizuoti daugiau bendrų mokslinių tyrimų projektų, jo padėtis gerokai sustiprės. Atrodo, kad
EHU norėtų tapti svarbus regiono lygiu.
EHU turi potencialą išlaikyti patenkinamus įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Veiklą dar galima gerinti keliais aspektais.
•
•

•
•
•

•
•

EHU reikia ilgalaikės strategijos, kad gautų išorės finansavimą ir galėtų daugiau darbuotojų
išsiųsti į užsienio universitetus ir mokslinių tyrimų centrus. Gero strateginio plano parengimas ir
bendradarbiavimas yra tinkamos priemonės geresniems rezultatams pasiekti.
Rekomenduojama siaurinti institucijos plėtojamas žinių sritis ir dėmesį skirti toms sritims,
kuriose iki šiol institucija veikė santykinai sėkmingai. Turint omenyje išteklių ribotumą, vykdant
mokslinius tyrimus dėmesį reikėtų skirti tik kelioms temoms, susijusioms su pagrindiniu
institucijos tikslu. Mes manome, kad tik taip galima pasiekti aukštų rezultatų bent vienoje ar
dviejose srityse.
Kad būtų užtikrinta aukšta mokslinių tyrimų kokybė, mokslininkai turi daugiau dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, o jų mokslinių tyrimų rezultatai turi būti publikuojami tarptautiniu
mastu pripažintuose žurnaluose ir leidyklose.
Taip pat, siekiant didesnio žinomumo tarptautiniu mastu, reikia toliau dėti pastangas vystyti
bendradarbiavimą su užsienio kolegomis ir plėsti narystę tarptautiniuose tinkluose ir
organizacijose.
Vadovybė turėtų ir toliau skatinti ir remti publikavimą tarptautiniu mastu pripažintuose
žurnaluose ir leidyklose. Susirūpinimą kelia didelis institucijos leidžiamų žurnalų kiekis; tai nėra
geriausia tarptautinė praktika. Mokslininkai turi skirti dėmesį publikacijoms ISI žurnaluose, o ne
savų žurnalų redagavimui ir rengimui.
Mokslininkai turi didinti savo tarptautinį žinomumą ir plėsti tinklus aktyviau dalyvaudami
pagrindinėse konferencijose.
Rekomenduojama intensyviau vykdyti vidaus mokslinių tyrimų veiklą reguliariai rengiant
mokslinių tyrimų seminarus.

•

Rekomenduojama apsvarstyti, kaip mažinti gerų mokslininkų dėstomojo darbo krūvį ir sudaryti
jiems palankesnes sąlygas dėmesį skirti aukšto lygio moksliniams tyrimams.

•
•

EHU rekomenduojama integruotis į Lietuvos visuomenę ir Lietuvos mokslo bendruomenę.
Siūloma parengti doktorantūros programą kai kuriose specifinėse mokslinių tyrimų srityse,
kuriose universitetas turi pranašumo (žmogaus teisės, miestų studijos ir pan.).
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ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetas
VV santrumpa

ISM_ISM

VV pavadinimas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Institucijos pavadinimas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 3,56
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

29,07

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas (03S)

4

2,18

16,25

Ekonomika (04S)

4

1,38

12,82

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Vadyba ir administravimas (03S)

VV toliau sėkmingai siekia mokslinių tyrimų rezultatų. Mokslinių tyrimų rezultatų kokybė nuo 2015
m. gerėjo. Nagrinėti 2013 ir 2014 m. mokslinių tyrimų leidiniai pelnė nedidelį tarptautinį
pripažinimą. Nuo 2015 m. vis daugiau straipsnių publikuojama aukštai vertinamuose žurnaluose,
pvz., „Technological Forecasting and Social Change“, ši tendencija išliko ir 2016 ir 2017 m. –
publikacijos skelbiamos kituose prestižiniuose leidiniuose, kaip antai „Journal of Business
Research“. Mokslo darbuotojai dalyvavo ir mokslinius darbus pristatė tarptautiniuose renginiuose,
kurie laikomi svarbiais vadybos ir administravimo mokslo srityje, pvz., Didžiosios Britanijos vadybos
akademijoje (angl. British Academy of Management – BAM) ir metiniame akademijos vadovybės
susirinkime. Vadybos ir administravimo mokslinių tyrimų grupė gavo kelis apdovanojimus už MTEP
veiklą, įskaitant „Emerald Citations of Excellence for 2015“ ir penkias doktorantūros stipendijas. VV
į doktorantūrą priėmė nemažai studentų. Suformuota kokybiška doktorantūros studentų grupė,
studentai labai motyvuoti parengti mokslinį darbą, kuriuo galėtų prisidėti plėtojant teoriją ir darant
praktinį poveikį. Visi ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai sėkmingai apgynė atliktą mokslinį
darbą parengdami disertacijas, kurios pagrindžiamos mokslo leidiniuose publikuotais ir
tarptautiniuose renginiuose pristatytais straipsniais. Tačiau studentų naudotų redaktorių kolegijų
parengtų leidinių kokybė apskritai nėra aukšta. Išskyrus vieną disertaciją, pristatytą 2013 m., visos
disertacijos parengtos anglų kalba. Doktorantūros studentai gali laisvai rinktis juos labiausiai
dominančius mokslinius klausimus. Mokslinių tyrimų pajėgumai stiprinami įgyvendinant aiškią
dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir asociacijose strategiją. VV nurodė pagrindinius
tarptautinius renginius, kurie gali būti laikomi svarbiais skatinant rengti publikacijas ir kurti tinklus.
Geriausių mokslinių tyrimų rezultatų sąrašas rodo, kad VV vykdo kokybišką ir tarptautiniu mastu
pripažįstamą MTEP veiklą. Vartotojų elgesio tyrimų srityje VV siekia tapti tarptautinio lygio lyderiu.
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VV įrengė specialią mokslo laboratoriją, skirtą eksperimentams atlikti. Publikacija žurnale „Journal
of Vocational Behavior“ gali būti laikoma tęsiamo šių pajėgumų plėtojimo rodikliu. MTEP veikla
vykdoma vadovaujantis strategija, kuri grindžiama tarptautiniais pripažintais vertinimo standartais,
pvz., Verslo mokyklų asociacijos (angl. Association of Business Schools – ABS) žurnalų sąrašu. VV
užsitikrino beveik pusę milijono eurų finansavimą dalyvaudamas konkurencinguose MTEP veiklos
projektuose pagal nacionalines finansavimo programas.
Apskritai ši kryptis vertinama kaip stipri tarptautiniu mastu. Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto
lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
Ekonomika (04S)

Skirdamas dėmesį mokslinių tyrimų veiklai ekonomikos srityje, VV pasiekė rezultatų tarptautiniu
lygiu. Publikacijų tęstinumas ir kiekis 2013–2017 m. laikotarpiu yra patenkinami, tačiau į geriausių
mokslinių tyrimų rezultatų sąrašą neįtraukti aukščiausio lygio tarptautiniai žurnalai, o leidiniai,
kuriuose skelbiamos publikacijos, pvz., „Journal of Business Economics and Management“ yra
vertinami kaip vidutiniški, bet ne svarbiausi ekonomikos srityje. VV dalyvavo ir pristatė mokslinius
darbus tarptautinėse konferencijose. Visgi, išskyrus Tarptautinę verslo mokslinių tyrimų
konferenciją (angl. International Business Research Conference) ir Europos nekilnojamojo turto
draugijos (angl. European Real Estate Society – ERES) konferencijas, tarptautiniai renginiai, kuriuose
dalyvauta, negali būti laikomi pagrindinėmis tarptautinėmis ekonomikos konferencijomis. VV gautų
apdovanojimų už MTEP veiklą skaičius yra ribotas. Svarbiausias apdovanojimas – 2017 m. Kazimiero
Meškausko premija jauniesiems mokslininkams-ekonomistams. Tačiau VV pademonstravo didelius
gebėjimus pritraukiant išorės finansavimą moksliniams tyrimams. VV užsitikrino apie 1 mln. EUR
konkurencingos MTEP veiklos projektuose. Visų pirma VV sėkmingai pateikė paraišką dalyvauti
projekte pagal programą „Horizontas 2020“ – Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla. Ekonomikos
doktorantūros studentų skaičius yra gana ribotas. Paaiškėjo, kad MTEP veikla yra orientuota į tai,
kad būtų pasiektas darnus poveikis moksliniams tyrimams ir matomumui socialinėje srityje. Iš
mokslinių projektų temų, pvz., „Ilgalaikė slauga Danijoje ir Lietuvoje“, matyti, kad dėmesys
skiriamas temoms, kurios gali būti svarbios Lietuvos ekonominiam, kultūriniam ir visuomeniniam
vystymuisi.
Apskritai ši kryptis vertinama kaip stipri tarptautiniu mastu. Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto
lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV aktyviai dalyvauja plėtojant mokslinių tyrimų veiklą kartu su viešaisiais ir privačiaisiais subjektais.
Jis kartu su daugeliu viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų sukūrė tvirtą tinklą. Šis tinklas yra tai
trijų pagrindinių veiklos krypčių – vadovų ugdymo veiklos, kuri vienija įvairių organizacijų ir sektorių
vadovus ir lyderius, taikomųjų mokslinių tyrimų projektų bei absolventų tinklo kūrimo ir valdymo
veiklos – derinimo rezultatas. Vadovų ugdymas panaudojamas kaip būdas MTEP veiklą susieti su
praktika.
VV parengė iniciatyvas, siejančias MTEP veiklą su visuomeniniais ir organizaciniais iššūkiais, su
kuriais susiduriama Lietuvoje. Absolventų tinklas strategiškai kuriamas siekiant valdyti ryšius su
pagrindiniais nacionaliniais socialiniais dalininkais. Dauguma VV absolventų užima svarbias
vadovaujamas pareigas viešosiose ir privačiose organizacijose. Palaikydamas ryšius su absolventais
VV gali mokslinių tyrimų tikslais naudotis svarbiais ištekliais bei užtikrinti, kad moksliniai tyrimai
būtų aktualūs sprendžiant ekonomikos, visuomeninius ir kultūros klausimus.
VV taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis akademinėmis institucijomis, o
savo pagrindine užduotimi laiko poveikį šalies augimui. Galima teigti, kad jis daro labai didelę ir
labai svarbią įtaką. Akademinio personalo nariai pripažįstami savo mokslinių tyrimų srities
ekspertais. Jie dirba su įvairiais sektoriais – sveikatos priežiūros, energetikos ir viešojo
administravimo apskritai, o mokslininkai dalyvauja darbo grupių veikloje dalindamiesi savo
profesine patirtimi su institucijomis ir savivaldybėmis, pvz., Lietuvos politologų asociacijos (LPA)
pirmininko pavaduotojas, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininko pavaduotojas.
VV taip pat dalyvauja organizuojant tarptautinius renginius ir konferencijas, darančias poveikį
visuomenei, o VV mokslininkai yra tarptautinių mokslinių leidinių redaktorių kolegijos nariai. Ypač
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VV atlieka svarbų vaidmenį žurnalo „Baltic Journal of Management“, kurį leidžia „Emerald“,
valdyme. VV mokslininkų dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse vertinamas patenkinamai.
Mokslinė veikla populiarinama daugiausia per švietimo veiklą, kuri gali būti laikoma tinkama
siekiant institucijos pripažinimo nacionaliniu lygiu. VV naudojasi įvairiais kanalais, pvz., socialiniu
tinklu „Facebook“ (turi 43 000 sekėjų), vykdo švietimo iniciatyvas, kaip antai ekonomikos olimpiada,
įvairios diskusijos ir renginiai, formuoja visuomenės nuomonę reikšdamasis televizijoje, radijuje ir
spaudoje. VV sudarė svarbias mokslo įstaigos ir verslo bendradarbiavimo sutartis, kurios atveria
galimybes užtikrinti augimą mokslinių tyrimų srityje.
Apskritai mokslinė veikla svarbi visuomenei. Vertinamasis vienetas glaudžiai susijęs ne tik su
akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi tinkamą infrastruktūrą, kad galėtų remti ir plėtoti MTEP veiklą socialinių mokslų srityje: nuo
programinės įrangos, reikalingos kiekybiniams ir kokybiniams tyrimams atlikti, iki internetinės
platformos, leidžiančios komunikuoti ir atlikti tyrimus pasinaudojant mokslinių išteklių duomenų
bazėmis. Biblioteka ir kabinetai naudojami mokslinių tyrimų ir ugdymo veikloje. Per ateinančius 5–
10 metų VV yra pajėgus išlaikyti dabartinį veiklos lygį ir turi potencialą pagerinti veiklą.
Restruktūrizavus MTEP veiklą ir aiškiai apibrėžus mokslinių tyrimų vadovų vaidmenis ir mokslinių
tyrimų sričių prioritetus, atsivers plačios galimybės užsitikrinti tarptautinio lyderio poziciją bent kai
kuriose mokslinių tyrimų srityse ir tarptautiniuose projektuose įsitvirtinti kaip pripažintam
tarptautiniam partneriui. VV investavo į galimybę naudotis tarptautinėmis duomenų bazėmis.
Mokslo darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių yra tinkamas, taip pat užtikrinama pusiausvyra tarp
akademinio personalo, skiriančio dėmesį administraciniam darbui, ir darbuotojų, kurie dalyvauja
mokslinių tyrimų veikloje ir dėsto studentams. Žmogiškųjų išteklių valdymo praktika, apimanti
įdarbinimo procesus ir atlyginimo sistemą, yra orientuota į nuolatinio veiklos gerinimo skatinimą
taikant tokias paskatas kaip piniginis atlygis už publikacijas aukščiausio lygio žurnaluose. VV
dalyvauja mokslo tinklų veikloje, pvz., CRANET, taip pat dalyvauja tinklaveiklos projektuose. VV
parengė aiškią mokslinių tyrimų gebėjimų stiprinimo ir universitete vykdomų mokslinių tyrimų
strategiją. VV išties pripažįsta, kad dėmesį skyrus kokybiškam dėstymui, pirmenybė teikiama lyderio
pozicijos įtvirtinimui tarptautinėje mokslinių tyrimų arenoje. Kai kuriose mokslinių tyrimų srityse,
pvz., vartotojų elgesio, siekiama tapti lyderiu tarptautiniu lygiu. VV strategiškai siekia įsitvirtinti kaip
tarpininkas tarp tarptautinių mokslinių tyrimų vykdytojų ir plačiosios visuomenės.
Mokslinių tyrimų temos nustatomos ir pagrindžiamos atsižvelgiant į strateginį siekį remti
universiteto, kaip mokslinius tyrimus vykdančios institucijos, plėtrą. VV parengė mokslinių tyrimų
strategijos matricą, kurioje nurodyti trys pagrindiniai veiklos aspektai: 1) tvarumas ir sveikata; 2)
pažangiosios inovacijos ir 3) tarptautinimas. Tai svarbios mokslinių tyrimų sritys, į kurias Europos
Komisija investuoja turimus išteklius ir kurios nurodo perspektyvias sritis, galinčias daryti poveikį ir
tarptautiniu, ir nacionaliniu lygiu. Labai svarbu yra tai, kad institucijoje vyrauja labai teigiama ir į
kompetenciją orientuota atmosfera ir kultūra. Mokslininkai apribojimus laiko iššūkiais, kuriuos
reikia įveikti, o ne paprasčiausiomis problemomis. Laikomasi iniciatyvaus ir pozityvaus požiūrio į
ateities galimybes. Šia prasme tarptautinimas laikomas tiesiausiu keliu į sėkmę.
Apskritai vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius
įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Pripažįstama, kad VV taiko visus tarptautinius standartus, pagal kuriuos vykdoma ir plėtojama
MTEP veikla. Tačiau rekomenduojama dėmesį skirti tarptautinimui, kuris yra pagrindinis investicijų į
mokslinius tyrimus veiksnys. Aukščiausio įmanomo tarptautinio pripažinimo siekimas laikomas
pagrindiniu strateginiu VV ateities plėtros ir tvarumo aspektu. Siekiant paremti VV plėtrą, toliau
pateikiamos kelios rekomendacijos.
•

Įgyvendinant publikavimo strategiją, mokslininkai turi būti skatinami siūlyti specialius aukšto
lygio tarptautinių žurnalų leidimus ir stiprinti šį gebėjimą. Priežastis yra ta, kad redaguodami
specialius leidimus, jie didins savo tarptautinį matomumą ir stiprins redagavimo įgūdžius, o
kartu prisidės rengiant publikacijas, skirtas aukštai vertinamiems žurnalams.
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Mokslininkai turėtų nusistatyti, kuriose svarbiose konferencijose turėtų dalyvauti ir užtikrinti,
kad jie ne tik taptų bendruomenės nariais, bet ir atliktų aktyvų vaidmenį siūlydami specialias
diskusijų temas ir grupes. Tuo siekiama sukurti tarptautinį kolegų tinklą, kuriame būtų kartu
rengiami moksliniai darbai ir teikiami projektiniai pasiūlymai dėl finansavimo. Tokiu būdu jie gali
gerinti reputaciją konkrečioje srityje.
Mokslininkai turi daugiau apsvarstyti galimybę kurti kolegų tinklą, kuriame būtų dirbama
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu siekiant gerinti mokslinių tyrimų rezultatus. Bendradarbiaujant
su kolegomis lengviau pateikti mokslinius darbus žurnalams. Tai taip pat būdas, padedantis
dalintis mokslo idėjomis, kurios gali paskatinti siekti naujų mokslinių tyrimų rezultatų.
Mokslinių darbų vadovams siūloma aktyviau dalyvauti publikuojant doktorantūros studentų
mokslinių tyrimų rezultatus. Iš tiesų galėtų būti skatinama mokslinių darbų vadovus įsitraukti į
šią veiklą kaip doktorantūros studentų darbų bendraautoriams. Įtraukiant mokslinių darbų
vadovus į mokslinių darbų rengimą, doktorantūros studentai gali greičiau augti ir įgyti patirties,
o vyresniesiems mokslininkams suteikiama galimybė stiprinti pajėgumus, susijusius su mokslo
idėjų publikavimu.
Turėtų būti privaloma doktorantūros studentams tris mėnesius praleisti užsienyje. Taip
užtikrinama, kad doktorantūros studentai įgytų tarptautinės patirties, o tai padeda siekti
karjeros akademinėje srityje.
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Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Kazimiero Simonavičiaus
universitetas
VV santrumpa

KSU

VV pavadinimas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Institucijos pavadinimas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Institucijos tipas

universitetas

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

7,99

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Komunikacija ir informacija (08S)

2

1

3,8

Teisė (01S)

2

1,25

2,59

Vadyba ir administravimas (03S)

2

2,15

1,2

Politikos mokslai, ekonomika (02S, 04S)

2

-

0,4

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Kazimiero Simonavičiaus universiteto MTEP veiklos kokybė socialinių mokslų srityse nacionaliniu
lygiu vertinama patenkinamai, įžvelgiant potencialą stiprinti turimą poziciją. Mokslinių tyrimų grupė
yra nedidelė ir dirba ne mažiau nei keturiomis mokslinių tyrimų kryptimis.
Komunikacija ir informacija (08S)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto komunikacijos ir informacijos krypties MTEP veiklos kokybė
nacionaliniu lygiu vertinama patenkinamai. Pajėgumai šioje srityje vykdyti mokslinius tyrimus yra
riboti (1,0 mokslininkų VDDA ir 3,8 dėstytojų VDDA). Kadangi grupės mokslinių domėjimosi sričių
yra daug, įskaitant filosofiją, lingvistiką, kūrybingą visuomenę, socialines transformacijas, socialinius
tinklus ir papildytą realybę, moksliniai tyrimai vykdomi fragmentiškai. Atrodo, kad kiekvienas
mokslininkas turi savo temą ir nėra jokių požymių, rodančių, kad personalas veikia kaip mokslinių
tyrimų grupė. Publikacijos yra eseistinės, socialinių studijų srityje trūksta empirinių tyrimų, kurie šiuo
metu dominuoja tarptautinėje šios srities literatūroje. Publikacijų leidiniai dažnai leidžiami
institucijos viduje (KSU), keletas darbų skelbiama tarptautiniu mastu, įskaitant publikaciją žurnale,
įtrauktame į duomenų bazę „Scopus“. Geriausių darbų sąraše dominuoja vienas autorius. Gana
ribotą MTEP veiklos kokybę šioje srityje rodo ir tai, kad mokslininkai savo darbų nepristatė
užsienyje. Per pastaruosius penkerius metus grupė gavo vieną akademinį apdovanojimą, kurį už
akademinius pasiekimus skyrė Lietuvos mokslo taryba. Trūksta nacionalinių ir tarptautinių
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finansuojamų MTEP veiklos projektų arba jie yra nereikšmingi. Šioje srityje doktorantūros programa
nevykdoma.
Apskritai ekspertų grupė šio VV MTEP veiklą vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Teisė (01S)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės krypties MTEP veiklos kokybė nacionaliniu lygiu
vertinama patenkinamai. Pajėgumai šioje srityje vykdyti mokslinius tyrimus yra riboti (1,25
mokslininkų VDDA ir 2,59 dėstytojų VDDA). Grupės mokslinių domėjimosi sričių yra daug, įskaitant
Europos Sąjungą, tarptautinį arbitražą, valstybės tarnybos sistemą, verslo konfliktų sprendimą,
vaiko teises, o dėmesys skiriamas Lietuvos ir Baltijos šalių kontekstui. Temų sąrašas nėra nuoseklus,
atrodytų, trūksta ir sistemingos mokslinių tyrimų darbotvarkės. Publikacijos anglų ir lietuvių
kalbomis nacionaliniu lygiu yra aktualios, bet ne tokios svarbios tarptautiniu mastu. Geriausių
mokslinių tyrimų rezultatų sąraše yra knygų skyriai, vadovėliai, tarptautinės publikacijos ir
žurnaluose paskelbti darbai. Mažai aukščiausios kokybės tarptautinių publikacijų, pvz., žurnaluose,
nurodytuose „Clarivate“ ar „Scopus“. Šios srities įvertinimas pagal kriterijų „pranešimai užsienio
konferencijose“ yra žemas, nes buvo pristatyti tik du pranešimai (2016 m. Lenkijoje ir Italijoje). Per
pastaruosius penkerius metus šioje srityje negauta jokių akademinių apdovanojimų. Gana ribotą
MTEP veiklos kokybę šioje srityje taip pat rodo tai, kad VV aktyviai ar sėkmingai nesiekė
nacionalinio ir tarptautinio MTEP veiklos finansavimo. Šioje srityje doktorantūros programa
nevykdoma.
Apskritai ekspertų grupė šio VV MTEP veiklą vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Vadyba ir administravimas (03S)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto vadybos ir administravimo krypties MTEP veiklos kokybė
nacionaliniu lygiu vertinama patenkinamai. Pajėgumai šioje srityje vykdyti mokslinius tyrimus yra
riboti (2,15 mokslininkų VDDA ir 1,2 dėstytojų VDDA). Geriausių mokslinių darbų sąraše matyti
temų įvairovė (sąveika su darbuotojais, verslo komunikacija ir derybos, gyventojų pajamų mokesčio
įtaka savivaldybėms, technologijų perdavimo politika, pažangioji specializacijos strategija). Temų
sąrašas nėra nuoseklus, atrodytų, trūksta ir sistemingos mokslinių tyrimų darbotvarkės. Nors kai
kurie darbai paskelbti žurnaluose (ne aukščiausiai „Clarivate“ ar „Scopus“ vertinamuose
žurnaluose), geriausių darbų sąraše dominuoja publikacijos vidaus leidiniuose. Publikacijų, kurias
griežtai vertino tarptautiniai ekspertai, yra nedaug. Šios srities mokslininkai savo darbų nepristatė
tarptautinėse konferencijose. Šioje srityje doktorantūros programa nevykdoma, taip pat per
pastaruosius penkerius metus nebuvo gauta jokių akademinių apdovanojimų. Kalbant apie
teigiamus dalykus, paminėtina, kad 2014 m. grupė gavo dotaciją pagal Europos BP 7 (projektui
„Socialinio pokyčio varomoji jėga“) ir programą „Erasmus+“. Nacionaliniu mastu finansuojami MTEP
veiklos projektai nebuvo vykdomi.
Apskritai ekspertų grupė šio VV MTEP veiklą vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Politikos mokslai, ekonomika (02S, 04S)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto politikos mokslų ir ekonomikos krypties MTEP veiklos kokybė
nacionaliniu lygiu vertinama patenkinamai. Mokslinių tyrimų grupė yra labai maža (mokslininkų
nėra, tik 0,4 dėstytojų VDDA). Šios mokslo krypties temos, įskaitant tokias temas kaip
neurodinamika ir savaiminiai svyravimai, nėra svarbiausios tarptautinėje politikos mokslų ir
ekonomikos literatūroje. Publikacijų kokybė įrodyta, nes jos paskelbtos knygų skyriuose ir
žurnaluose (taip pat duomenų bazėje „SCOPUS“) ir įvertintos ekspertų. Tačiau sąrašas trumpas:
pvz., jame nenurodytas nė vienas 2016 m. darbas, nurodytas tik vienas 2015 m. darbas, o tarp 2017
m. keturių darbų yra dvi tarptautinės publikacijos ir knygos skyrius, kuris taip pat paminėtas
vertinant komunikacijos ir informacijos sritį. Šios srities mokslininkai dalyvavo viename
konkurencingame MTEP veiklos projekte (iki 2015 m.). Šioje srityje doktorantūros programa
nevykdoma. Per pastaruosius penkerius metus politikos mokslų ir ekonomikos srityje negauta jokių
akademinių apdovanojimų.
Apskritai ekspertų grupė šio VV MTEP veiklą vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo svarbią MTEP veiklą, tačiau jo sąveika su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra
silpna. Susidaro įspūdis, kad išorės finansuojamų MTEP veiklos projektų yra labai mažai: mokslinių
tyrimų rezultatų ir MTEP veiklos sutarčių su privačiojo sektoriaus subjektais sąraše paminėtas tik
vienas projektas (naujo regiono identiteto kūrimas). Be to, per vienus metus nacionalinėse
organizacijose dalyvavo tik vienas mokslininkas. Kalbant apie teigiamus dalykus, paminėtina, kad VV
bendradarbiauja su verslu Europos finansuojamame projekte bei „įnašo natūra“ projektuose,
vykdomuose nacionaliniu mastu, pvz., kartu su AB „Avia Solutions Group“ ir Tarptautiniu Vilniaus
oro uostu. VV taip pat dalyvauja keliuose projektuose su užsienio universitetais, pvz., pagal Europos
programas BP 7 ir „Erasmus+“. VV Vilniuje surengė kelias tarptautines konferencijas. Svarbiausių
mokslo populiarinimo veiklos rezultatų sąraše paminėtas tarptautinis renginys, kuriame
pranešimus skaitė pranešėjai iš užsienio, bei keli vieši renginiai, vykę nacionaliniu lygiu, visų pirma
teisės krypties mokslinių tyrimų srityje. Šiuose renginiuose diskutuota teisininkų karjeros, asmens
duomenų apsaugos ir tarpininkavimo temomis. Kitos publikacijos populiarina mokslą. Tačiau
viešiesiems ar privatiesiems subjektams teiktų konsultacijų skaičius yra nedidelis. VV mokslininkai
nedalyvauja redaktorių kolegijų ar mokslo komitetų veikloje. Mokslo populiarinimo veikloje
dėmesys daugiausia skiriamas atviroms paskaitoms ir apskritojo stalo diskusijoms. Vienas
mokslininkas dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų komandiravimo direktyvos
ekspertų grupėje.
Apskritai ekspertų grupė mano, kad VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus, tačiau mažai sąveikauja
su privačiu sektoriumi, sprendimų priėmėjais, visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus. Iš teigiamos pusės galima paminėti,
kad valdymo strategijos tikslai pasirinkti tinkamai. Vadovybė pagrindinį dėmesį skiria mokslinių
tyrimų skatinimui ir rodo norą MTEP veiklai skirti laiko ir pinigų. Universiteto strategijoje
akcentuojamas poreikis parengti mokslinių tyrimų planus ir didinti mokslinių tyrimų efektyvumą.
Vadovybė taip pat siekia didesnės tarpdisciplininių mokslinių tyrimų įvairovės ir nori pritraukti
daugiau mokslininkų, turinčių pažangių mokslo idėjų ir lyderiavimo įgūdžių. Vadovai taip pat
pabrėžia MTEP veiklos komercializacijos bei žinių ir technologijų perdavimo svarbą. Jie taip pat
siekia daugiau bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir prisidėti prie inovacijų plėtros bei regioninių
žinių kūrimo. Administracija aktyviai ieško veiklos nišų, tokių kaip šiuo metu kartu su latviais, švedais
ir suomiais vykdomas didelio duomenų kiekio projektas. VV taip pat pradėjo vykdyti mokslinį tyrimą
ir studijų programą aviacijos valdymo srityje bei pasamdė tarptautinį ekspertą iš Graikijos. Formą
įgauna kartu su Turiba universitetu (Latvija) kuriama teisės doktorantūros programa. VV
žmogiškųjų išteklių valdymo strategija yra tinkama.
Kita vertus, strategijos planavime numatyti svarbūs tikslai, bet jiems trūksta aiškumo ir
įgyvendinamumo galimybės, visų pirma, kaip gerinti mokslinių tyrimų kokybę ir užtikrinti jų
tarptautiškumą. Trūksta pagrindinių būsimų MTEP veiklos temų pagrindimo. Be to, moksliniai
tyrimai vykdomi keturiose dalykinėse srityse, bet mokslinių tyrimų pajėgumai yra maži, o daugelis
mokslininkų dirba tik pusę darbo dienos. Tai gerokai apsunkina patikimos ir nuoseklios mokslinių
tyrimų programos rengimą, nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, finansavimą ir veiklos
poveikį. MTEP veiklai skirta infrastruktūra yra ribota.
Apskritai ekspertų grupė tikisi, kad vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų
pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Kazimiero Simonavičiaus universiteto MTEP veiklos kokybė socialinių mokslų srityje nacionaliniu
lygiu vertinama patenkinamai. VV sąveika su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra silpna.
VV turi galimybę per ateinančius 5–10 metų stiprinti MTEP veiklą bei gerinti jos ekonominio ir
socialinio poveikio vertinimus.
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Ekspertų grupė rekomenduoja VV pasitarus su mokslininkais parengti išsamius, realius ir patikimus
veiksmų planus, įskaitant veiksmų grafiką, kuriuose būtų parodyta, kaip galima įgyvendinti
vertinimo dokumentuose išdėstytus vadovybės strateginius planus.
Svarbu mažinti mokslinių tyrimų fragmentiškumą, parengti aiškias nuostatas dėl MTEP veiklos ir
integruoti keturiose nedidelėse srityse vykdomų mokslinių tyrimų programas į nuoseklią įvairias
mokslo kryptis apimančią programą, kurią vykdytų kolektyviai veikiančių mokslininkų grupė.
Kalbant apie temų parinkimą naujai integruotai mokslinių tyrimų programai, pritariama dabartinei
vadovybės strategijai ieškoti veiklos nišų. Taip pat rekomenduojama išsamiau parengti ir stiprinti
mokslinių tyrimų darbotvarkę, vadovaujantis Europos mokslinių tyrimų darbotvarke ir atsižvelgiant
į pokyčius tarptautinėje arenoje, nes tai padeda stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, sėkmingai
užsitikrinti Europos dotacijas ir apskritai didinti matomumą šioje srityje.
VV taip pat rekomenduojama kurti kitas iniciatyvas, kurios didina tarptautinį matomumą ir
pripažinimą, pvz., didesnį dėmesį skirti tarptautinėms publikacijoms anglų kalba (geresniuose
žurnaluose, įtrauktuose į „Clarivate“ ar „Scopus“).
Kadangi sutartys su veiklos vykdytojais dėl MTEP veiklos nėra reikšmingos, VV rekomenduojama
parengti planus, kaip plėsti šį finansavimo šaltinį, kuris padėtų stiprinti VV finansinį potencialą.
Dėl žmogiškųjų išteklių valdymo politikos VV rekomenduojama pamėginti sumažinti ne visos darbo
dienos darbo vietų skaičių (pagal VDDA) ir didinti darbuotojų, dirbančių visą darbo dieną (ar didžiąją
jos dalį) skaičių.
Taip pat rekomenduojama įgyvendinti vieną ar daugiau doktorantūros programų, įskaitant
patikimą mokymų programą, galimai bendradarbiaujant su kitais Lietuvos ar užsienio universitetais,
kaip tai jau numatyta teisės srityje. Kad būtų užtikrinta VV MTEP veiklos ir kitų šioje srityje
veikiančių VV veiklos kokybė, labai svarbu suburti stiprią gerai parengtų jaunų mokslininkų grupę.
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Ekonomika ir vadyba, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Ekon-vadyb

VV pavadinimas

Ekonomika ir vadyba

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 3,95
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

89

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Ekonomika

3

1,57

35,79

Vadyba ir administravimas

4

2,38

53,21

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Ekonomika

Ekonomikos srityje grupę sudaro 11 mokslininkų ir 44 dėstytojų, o tai atitinka 37,4 VDDA. Geriausi
nurodyti rezultatai patenka į vidurinę „Scopus“ pranešimų klasę, išskyrus tam tikras išimtis
energetikos politikos srities pirmame kvartilyje. Pranešimai pristatyti ne tik nacionalinėje ir
regioninėse, bet ir tarptautinėse konferencijose, tarp kurių yra prestižiniai žinomiausi tokių
asociacijų kaip Europos apskaitos asociacijos (angl. European Accounting Association) ir Tarptautinės
energetikos agentūros (TEA) metiniai kongresai. Be kitų konkurencingų projektų paminėtas vienas
projektas pagal programą „Horizontas 2020“ ir keli nacionaliniu lygiu finansuojami projektai, o tai
žymi didelį konkurencingumą nacionaliniu lygiu ir dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų grupių
veikloje ribotumą. Ir vyresnieji ir jaunesnieji darbuotojai gavo kelis nacionalinius apdovanojimus. Tai
reiškia nacionalinį pripažinimą ir akivaizdžią svarbą veiklos vykdytojams Lietuvoje. Tačiau nėra jokių
apdovanojimų, reiškiančių tarptautinį pripažinimą, pvz., premijų už geriausius mokslinius darbus,
garbės nario vardo suteikimo, prestižinių pareigų akademinėse draugijose ir pan. Doktorantūros
studijos ir apgintų susijusių disertacijų skaičius rodo, kad per ataskaitinį laikotarpį parengtų
mokslinių darbų skaičius išliko sistemingas, bet buvo ribotas (iki 10). Visgi doktorantūros moksliniai
tyrimai yra vertingas išteklius siekiant didinti publikacijų skaičių bei stiprinti vertinamojo vieneto
pajėgumus kurti inovacijas, kurie šiuo metu yra nepakankamai išnaudojami. Apskritai mokslinių
tyrimų, publikacijų skaičius ir aktyvumas dalyvaujant konferencijose rodo stiprėjantį
tarptautiškumą, vertinant tiek pagal publikacijų skaičių ir aktyvumą, tiek pagal veiklos rezultatą.
Efektyvumas pritraukiant nacionalinį finansavimą rodo didelį pripažinimą nacionaliniu lygiu, turint
omenyje tai, kad valstybės finansavimas yra ribotas, o konkurencija dėl šių lėšų nuolat auga.
Apskritai ekonomikos mokslo kryptis akademiniu požiūriu yra stipri su ribotu tarptautiniu
pripažinimu.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas

23

Vadyba ir administravimas

Šios mokslo krypties mokslininkų grupė yra pakankamai didelė – ją sudaro 23 mokslininkai ir 73
dėstytojai, o tai atitinka 55,6 VDDA. Mokslinių tyrimų politika yra akivaizdžiai orientuota į
tarptautinę auditoriją, ypatingą dėmesį skiriant žurnalams, įtrauktiems ė Verslo mokyklų asociacijos
(angl. Association of Business Schools – ABS) sąrašus, pvz., „Journal of Cleaner Production“, „Journal
of Managerial Psychology“ arba „Journal of Business Research“. Ši politika, orientuota į ABS
žurnalus, atitinka tarptautinį verslo mokyklų standartą. Taip pat ji yra labiau ribojanti, ambicingesnė
ir tikslingesnė nei nacionalinės Lietuvos gairės, kurios yra orientuotos į „Scopus“ arba „Clarivate
Analytics“. Apibendrinant, galima teigti, kad tai atspindi aiškią ir Lietuvoje unikalią tarptautinės
lyginamosios analizės ir geriausios praktikos įgyvendinimo strategiją leidybos politikos srityje.
Geriausių publikacijų sąraše yra puikūs leidiniai, net jeigu kai kurie iš jų nėra tiesiogiai susiję su
vadybos sritimi, bet tai byloja apie tarpdisciplininę orientaciją ir tam tikrą gebėjimą susieti tipines
vadybos temas su psichologija, tvarumu ar informatika. Geriausi pranešimai buvo pristatyti Europos
vadybos akademijos (angl. European Academy of Management), Tarptautinio verslo akademijos
(angl. Academy of International Business) ir Vadybos akademijos (angl. Academy of Management)
prestižinėse metinėse konferencijose. Fakultetas palaiko tvirtus ryšius su tarptautiniais tinklais ir
asociacijomis. Finansavimo pritraukimo požiūriu šio vertinamojo vieneto mokslininkai dalyvauja
dviejuose projektuose pagal programą „Horizontas 2020“, o neseniai Lietuvos mokslo taryba skyrė
jiems didelį projektą. Atsižvelgiant į nacionalinio finansavimo ribotumą, LMT skirta dotacija rodo VV
didelį konkurencingumą nacionaliniu lygiu. Tarptautinėse konferencijose VV darbuotojai, įskaitant
du doktorantūros studentus, pelnė apdovanojimus už geriausius mokslinius darbus, o tai liudija
doktorantūros studijų ir susijusių mokslinių tyrimų kokybę. Nurodyta doktorantūros studijų
vykdymo veikla yra sisteminga, nors studentų skaičius nėra didelis – per ataskaitinį laikotarpį jis
neviršijo 10. Apskritai vadybos ir administravimo srityje vykdoma MTEP veikla akademiniu požiūriu
yra labai intensyvi ir pelno vis didesnį tarptautinį pripažinimą.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas neinformavo apie jokius ryšius su įmonėmis MTEP veiklos srityje. Tai reiškia,
kad jo įgyvendinama politika labiau siejama su institucijų ir reguliavimo sprendimų priėmėjais,
įskaitant Nacionalinę lošimų ir žaidimų verslo asociaciją, kelias nacionalines ministerijas bei Europos
Komisijos Vidaus rinkos derinimo tarnybą. Kai kurie darbuotojai šiuo požiūriu yra ypač aktyvūs ir
daugeliui institucijų teikia ekspertines konsultacijas. Šiuo metu pavieniams mokslininkams taikomos
paskatos yra akivaizdžiai orientuotos į akademinį rezultatą, tačiau neatsižvelgiama į ryšius su
įmonėmis MTEP veiklos srityje. Vertinamasis vienetas reguliariai organizuoja nacionalines
konferencijas ir veiklą sieja nacionalinių konferencijų kryptimis, t. y. teminėmis sesijomis, skirtomis
pagrindiniams tarptautiniams kongresams. Mokslininkai dalyvauja kelių redaktorių kolegijų veikloje,
įskaitant nurodytas duomenų bazėje „Scopus“ ir „Clarivate Analytics“. Tačiau šios veiklos apimtis yra
ribota, joje konkrečiai dalyvauja vienas mokslininkas. Šiuo metu yra akivaizdžiai neišnaudotas
potencialas didinti publikacijų skaičių tarptautiniuose leidiniuose. Šio vertinamojo vieneto vykdoma
mokslo populiarinimo veikla daugiausia orientuota į akademinius darbus, paliekant galimybę
palaikyti įvairesnius ryšius su šalies ir tarptautine auditorija. Visų pirma sąveikaujant su visuomene,
naudojant socialinių tinklus ar organizuojant mokslo populiarinimo renginius gali gerokai padidėti
šio vertinamojo vieneto faktinių rezultatų matomumas ir svarba. Apskritai, atsižvelgiant į tinkamus
ryšius su sprendimų priėmėjais ir įmonėmis, šio vertinamojo vieneto vykdoma mokslo tiriamoji
veikla yra svarbi visuomenei, visgi VV mažai sąveikauja su plačiąja visuomene. Tai pripažinta
akademine veikla užsiimanti institucija.
MTEP veiklos perspektyvumas
Šio vertinamojo vieneto infrastruktūra yra gerai išvystyta. Ją sudaro gausi biblioteka, įskaitant
plačiai pripažintą „Bloomberg“ laboratoriją, kuri yra naudinga organizuojant su moksliniais tyrimais
susijusią ir ugdomąją veiklą. Nurodyta, kad į VV atvyksta nemažai mokslininkų iš prestižinių
universitetų partnerių, o tai skatina žinių perdavimą ir atveria galimybes kartu rengti mokslinius
darbus. Didelis dėmesys skiriamas tinklaveikai su aiškiai apibrėžtomis asociacijomis ir akademiniais
partneriais. Šis vertinamasis vienetas įgyvendina aiškią tinklaveikos strategiją ir tikslingai nurodo,
kurie veikėjai yra svarbūs jo tolesnei plėtrai. Prestižiniai universitetai, garsiausi mokslininkai ir
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akademinės asociacijos, orientuotos į akreditavimą ir verslo mokslinius tyrimus, su šiuo
vertinamuoju vienetu bendradarbiauja pagal tiesiogines sutartis ir skatina aktyvius mainus. Veikla
taip pat apima geresnį pasirengimą ugdymo programų, kurios dar nebaigtos, bet matomi tvirti
įsipareigojimai siekti aukščiausių tarptautinių standartų, tarptautiniam akreditavimui. Be to,
parengtas strateginis planas, kuriame aiškiai numatytos pareigos, susijusios su įgyvendinimu,
tikslais ir pagrindiniais veiklos rodikliais. Tinkamas, pakopinis, stabilus planas, kuriame aiškiai
nustatyta atsakomybė už pasiekimus, akivaizdžiai padeda tvariai ir dažniausiai sėkmingai siekti
vykdyti tarptautinio lygio akademinę veiklą. Daugiausia darbuotojų priklauso 35–44 metų grupei, o
tai atveria galimybę sparčiai karjeros raidai ir išvengti sudėtingos struktūros. Ne vieną buvusį
darbuotoją į darbą priėmė konkurentai, o tai reiškia, kad jų kompetencija yra labai vertinama.
Žmogiškųjų išteklių strategija investavimo į personalą ir doktorantūros studentus požiūriu yra aiški,
joje taip pat numatytas ir tam tikras tarptautinis aspektas. Apskritai, atsižvelgiant į darbuotojų
sudėtį, išorės ryšius, šiuo metu plėtojamą infrastruktūrą ir aiškią strategiją, manoma, kad šis
vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus per
ateinančius 5–10 metų.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Remiantis vertinimo kriterijais, šis vertinamasis vienetas jau dabar demonstruoja gana gerus veiklos
rezultatus. Taip pat pradėtos įgyvendinti akreditavimo ir dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose
iniciatyvos artimiausioje ateityje gali duoti reikšmingų rezultatų. Tačiau šio vertinamojo vieneto
sėkmę gali padėti užtikrinti ir papildoma veikla:
1. Prestižiniuose tarptautiniuose kongresuose dalyvauja ribotas šio vertinamojo vieneto
darbuotojų skaičius. Rekomenduojama stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą didinant
konferencijose pristatomų pranešimų skaičių, taip pat skatinti mokslinių darbų
bendraautorystę. Tai atveria dvišalio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo tinkle galimybes,
leidžia mokslininkams įsitvirtinti akademiniuose tinkluose ir skatina mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidą.
2. Esamos leidybos iniciatyvos nėra labai konkurencingos, palyginti su tarptautiniais standartais ir
atlyginimais Lietuvoje. Todėl aukščiausia vertinamos publikacijos nėra mokslininkų prioritetas.
Teikiant pirmenybę aukščiausio lygio publikacijoms, rekomenduojama gerokai padidinti
pinigines premijas ar premijas valandų atitikmeniu už aukštai vertinamas publikacijas.
3. Šiuo metu daktaro disertacijos publikuojamos monografijos forma, o tai riboja jų prieinamumą,
trukdo doktorantūros studentams patekti į darbo rinką mokslinių tyrimų srityje bei apriboja
vertinamojo vieneto publikacijų skaičių. Rekomenduojama disertacijas rengti mokslinio darbo
pagrindu, nes tokios disertacijos teikia trigubą naudą: mokslinių tyrimų darbo rinkoje
doktorantams užtikrinama solidi mokymo programa, darbus skelbiant tarptautiniuose
žurnaluose pagerėja rezultatų kokybė, dėl mokslinių darbų bendraautorystės padidėja VV
matomumas.
4. Šiuo metu aktyviai dalyvaujama tarptautiniuose kongresuose, ir laikui bėgant dalyvių skaičius vis
didėja. Kitas plėtros, matomumo ir dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose tinkluose etapas
gali būti siejamas su tarptautinių akademinių asociacijų svarbiausių kongresų rengimu.
5. Atsižvelgiant į VV finansinius apribojimus ir nacionalinio mokslinių tyrimų finansavimo lygį,
rekomenduojama dėmesį skirti valstybės finansuojamiems projektams, kad būtų padėtas tvirtas
pagrindas dalyvauti tarptautiniu mastu finansuojamuose projektuose ir būtų išsaugotas didelis
VV finansavimo potencialas. Tai leidžia stiprinti tinklaveiką, gerinti duomenų rinkinių
publikavimo finansavimą. Turint omenyje tai, kad nacionalinis finansavimas yra labai
konkurencingas, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose gali būti labai naudinga stiprinti
pajėgumus pritraukti nacionalines lėšas.
6. Dabartiniai ryšiai su verslu yra riboti. Rekomenduojama stiprinti tiesioginius ryšius su įmonėmis
vykdant mokymo / mokymų programas ir mokslinių tyrimų projektus. Tai padės mokymą ir
mokslinius tyrimus planus susieti su esamais ir būsimais šalies veiklos vykdytojų poreikiais, o tai
savo ruožtu gali padidinti galimybes pritraukti lėšas ir stiprinti pajėgumą atlikti svarbų vaidmenį
skatinant Lietuvos ekonominę plėtrą.
7. Įgyvendinant esamą žmogiškųjų išteklių politiką, dėmesys skiriamas dažniausiai vietoje
parengtiems akademikams. Priėmus į darbą tarptautinius mokslininkus pagerėtų vertinamojo
vieneto rezultatai, taip pat tai paskatintų vertinamajame vienete dalytis žiniomis.
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8. Pasinaudojus esamu tarptautiniu poveikiu ir išnaudojus jo potencialą taip pat galima pritraukti
doktorantūros studentus iš kitų universitetų ar šalių; tai padėtų didinti tarptautiškumą ir
paskatintų naujų idėjų mainus.
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Socialiniai mokslai, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Socio

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 6,16
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

24,54

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

3

3,34

6,37

Sociologija (05S)

3

2,39

4,51

Edukologija (07S)

2

0,42

13,33

Komunikacija ir informacija (08S)

2

0,01

0,33

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai (02S)

Šio VV šios srities mokslininkų skaičius yra santykinai mažas, o 9,7 VDDA ir 24 darbuotojų santykis
rodo, kad didelė dalis personalo dirba visą darbo dieną. Šios srities mokslininkai dalyvauja vykdant
kokybinius ir kiekybinius empirinius tyrimus bei plėtojant teoriją. Šioje srityje VV mokslinių tyrimų
rezultatų, tarp kurių yra aukštos kokybės tarptautinių monografijų, knygų skyrių ir (arba) straipsnių,
kiekis yra santykinai didelis. Didžioji mokslinių tyrimų rezultatų dalis yra originali ir aktuali
tarptautiniu mastu. Kita vertus, didelė rezultatų dalis tebeskelbiama institucijos leidžiamuose
žurnaluose, kurių tarptautinis mokslinis poveikis yra mažas. Per pastaruosius penkerius metus
cituojamumo rodiklį atitinkančiame žurnale buvo publikuotas tik vienas straipsnis, ir dvi knygas
išleido „Routledge“ (viena iš jų – disertacija, apginta užsienyje). Visgi dalyvavimas konferencijose
rodo išties tarptautinę VV orientaciją; fakulteto darbuotojai dalyvauja prestižinėse tarptautinėse
konferencijose. Tai puikios galimybės įsitraukti į tinklaveiką, kuri turi poveikio dalyvavimui
tarptautiniuose projektuose, bet kol kas daro nedidelę įtaką publikacijų, parengtų su užsienio
bendraautoriais, skaičiui. VV dalyvavo kai kuriuose svarbiuose šios mokslo krypties tarptautiniuose
projektuose (EES ir ISSP). Abu projektai – tai naujausios lyginamųjų mokslinių tyrimų programos,
todėl dalyvavimas jose yra labai svarbus Lietuvos socialinių mokslų raidai ir tarptautiniam
bendradarbiavimui. Tačiau publikacijose apie dalyvavimą šiuose projektuose neminima.
Finansavimas kitiems projektams užtikrintas dalyvaujant konkurse dėl valstybės finansavimo.
Atrodo, kad šiuo metu VV veikla šioje srityje priklauso nuo nacionalinio konkurencingo finansavimo.
Apskritai šios mokslo krypties VV veiklos rezultatai pelnė tarptautinį pripažinimą; taigi, VV pamažu
tampa tarptautiniu žaidėju. Per vertinimo laikotarpį nebuvo paskelbta nė viena disertacija;
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vykdomų doktorantūros projektų skaičius yra mažas, nuo 2013 m. nebuvo apginta nė viena
disertacija.
Sociologija (05S)

Sociologija – mažiausia šio VV sritis (neskaitant komunikacijos), joje gaunama nedaug rezultatų.
Šios mokslo krypties didžioji dalis mokslinių tyrimų rezultatų publikuojama institucijos leidžiamuose
žurnaluose (KTU, apskritai Lietuvoje ar Vidurio ir Rytų Europos regione), todėl jų tarptautinis
akademinis poveikis yra mažas. Tam tikro tarptautinio pripažinimo pelnė redaktorių sudarytų knygų
skyriai, bet apskritai toks pripažinimas yra gana ribotas, nors dalyvavimas konferencijose rodo
tarptautinę VV orientaciją. Publikavimo strategijoje dėmesys pirmiausia skiriamas knygų skyriams ir
vietos žurnalams. Per pastaruosius penkerius metus cituojamumo rodiklį atitinkančiame žurnale
nebuvo publikuotas nei vienas straipsnis. Tačiau svarbu tai, kad grupė parengė kelis knygų, kurias
išleido garsūs tarptautiniai akademiniai leidėjai (pvz., „Routledge“), skyrius. VV dalyvavo viename
tarptautiniame (finansuojamame pagal programą „Horizontas 2020“) projekte, bet vis tiek didžiąja
dalimi priklauso nuo nacionalinio konkurencingo finansavimo, kurį jis gauna santykinai sėkmingai.
Paminėtina, kad katedros nariai atstovauja Lietuvai ISSP (tarptautinė socialinių tyrimų programa)
(kartu su politikos mokslų katedra) ir CESSDA (Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra). Abi
programos yra labai svarbios Lietuvos socialinių mokslų raidai. Sociologijos doktorantūros
programa vykdoma sėkmingai, nors mokslininkų skaičius yra mažas, per pastaruosius penkerius
metus buvo apgintos 4 disertacijos, o pastaruosius keletą metų doktorantūros studentų mažėja.
Kita vertus, disertacijos parengtos lietuvių kalba, todėl moksliniai tyrimai, kuriais jos yra
grindžiamos, nesulaukia pripažinimo tarptautiniu mastu.
Edukologija (07S)

Edukologijos srityje dirbantys fakulteto darbuotojai vykdo įdomius mokslinius tyrimus, susijusius su
edukologijos inovacijomis ir technologijomis, mokymosi aplinka, švietimo valdymu ir žinių valdymu
bei socialiniu ugdymu, bet kelių edukologijos mokslų mokslinių tyrimų temų (pvz., mokymasis ir
mokymas, kognityvinė raida, mokymo programa, mokymo metodai ir t. t.) šios mokslininkų grupės
portfelyje nėra arba jos tiriamos menkai. Empirinių tyrimų šios srities mokslinėje veikloje atliekama
nepakankamai. Mokslinių tyrimų rezultatų nedaug, didžioji jų dalis publikuojama institucijos
leidžiamuose žurnaluose (KTU, apskritai Lietuvoje ar Vidurio ir Rytų Europos regione), p jų
tarptautinis akademinis poveikis yra nežymus. Kai kurie knygų skyriai ir vienas straipsnis aukštos
kokybės žurnale, taip pat dalyvavimas konferencijose rodo, kad VV vis labiau orientuojasi į
tarptautinę auditoriją. Šioje srityje VV aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų
projektuose (BP 7, „Horizontas 2020“ ir COST), o tai, nepaisant riboto tarptautinių publikacijų
skaičiaus, reiškia tam tikrą tarptautinį pripažinimą. Visgi tarptautinio bendradarbiavimo siūlomos
galimybės neturi didelio poveikio tiesioginiam MTEP veiklos rezultatui (publikacijų skaičiui).
Katedros darbuotojai retai rengia bendrus straipsnius ar knygų skyrius su užsienio kolegomis. Taip
pat akivaizdu, kad grupė stengiasi pasiekti tarptautinę auditoriją. Pagirtina tai, kad per pastaruosius
penkerius metus apginta 11 disertacijų (atsižvelgiant į šios mokslo krypties VV dydį), nors visos jos
paskelbtos lietuvių kalba.
Komunikacija ir informacija (08S)

Turint omenyje labai mažą grupės dydį (0,3 VDDA), sunku įvertinti jos MTEP veiklos rezultatą.
Kadangi šios mokslo krypties VV mokslinių tyrimų pajėgumai labai maži, gali būti, kad jie lėmė
santykinai mažą mokslinių tyrimų rezultatų skaičių, ribotą dalyvavimą konferencijose ir tai, kad
nebuvo parengta nė viena disertacija. Mokslinių tyrimų rezultatą sudaro nacionalinės ir institucijos
publikacijos, taip pat didesnį tarptautinį mokslinį poveikį turintys rezultatai (knygų skyriai,
straipsnis). Bendrame mokslinių tyrimų rezultate tarptautinėms publikacijoms tenkanti dalis yra
priimtina, bet bendras rezultatų skaičius yra per mažas, kad VV galėtų užsitikrinti didelį tarptautinį
pripažinimą. Dalyvavimas konferencijose byloja apie tai, kad VV yra rimtai orientuotas į tarptautinę
auditoriją. Publikacijų temos yra aktualios ir moksliniams tyrimams, ir praktikai. Šioje srityje VV
dalyvavo dviejuose tarptautiniuose projektuose ir konkurso tvarka dar trijuose nacionaliniuose
projektuose, kuriuos finansavo Lietuvos mokslo taryba. Visgi sunku spręsti, kaip ši grupė, turėdama
tokius mažus pajėgumus, gali prisidėti prie tokių didelio masto projektų veiklos.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Šis VV vadovauja keliems regioninės ar nacionalinės reikšmės mokslinių tyrimų projektams arba
juose dalyvauja. Jis mažiau aktyviai bendradarbiauja su verslu, bet tai suprantama, atsižvelgiant į jo
mokslo krypčių pobūdį. VV MTEP veiklos poveikis yra didelis ir atitinka KTU, kaip valstybės
finansuojamos akademinės institucijos, vaidmenį. Dauguma išvardytų ir apibūdintų projektų
poveikio aspektų yra svarbūs ir aktualūs, turint omenyje sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria
Lietuvos visuomenė. Mokslinių tyrimų grupės nariams pakankamai atstovaujama (nacionalinėse)
viešosiose ir pilietinės visuomenės organizacijose, jie taip pat dalyvauja atitinkamose konsultacijose
ir ekspertų grupių (taip pat tarptautinių) veikloje. VV reguliariai dalyvauja organizuojant nemažai
akademinių renginių. Tarptautinėse redaktorių kolegijose yra ribotas skaičius VV darbuotojų;
daugiausia jie dalyvauja rengiant institucijos ar regioninius žurnalus. Visgi VV nėra toks reikšmingas
visuomenei, kad užsitikrintų didelį finansavimą; sutarčių su privačiais subjektais dėl MTEP veiklos
skaičius labai ribotas. Visų sričių (edukologijos, politikos mokslų, sociologijos ir komunikacijos)
mokslinių tyrimų rezultatai yra aktyviai diegiami neakademiniame sektoriuje. Organizuojant mokslo
populiarinimo veiklą visuomenė yra plačiai ir labai tinkamai informuojama. Per pastaruosius
penkerius metus ekspertinėmis žiniomis buvo dalijamasi su įvairiomis organizacijomis, kaip antai
„Šviesa“ arba Europos Komisija. Jos apėmė kelias sritis, įskaitant visuomenės sveikatos, imigracijos,
demokratijos ir pilietybės sritis. KTU mokslininkai ekspertais kviečiami į Mosta, Finansų ministeriją,
Švietimo ir mokslo ministeriją, profesines sąjungas, Lietuvos mokslo tarybą arba Mokslų akademiją.
Vertinamų sričių darbuotojai taip pat dalyvauja kelių tarptautinių institucijų (ESS, UNESCO, ISSP,
Europos Komisija – programos „Horizontas 2020“ vertintojai) veikloje, organizuojamose
tarptautinėse konferencijose ir (arba) posėdžiuose.
MTEP veiklos perspektyvumas
Kadangi šis universitetas yra technologinės pakraipos, socialiniai mokslai nėra jo pagrindinė mokslo
kryptis ar stiprioji pusė. Šis VV labai realiai identifikuoja pagrindines problemas, kurios trukdo
gerinti mokslinių tyrimų kokybę (maži atlyginimai, žemas prestižas). Galimybės kiekvienoje srityje
pasiekti tarptautinį lygį yra menkos. Turint omenyje jo regioninę ir socialinę svarbą, edukologijos ir
galbūt sociologijos srityje galima pasiekti didelės pažangos, nes edukologija yra didžiausia sritis, o
sociologijos srityje santykinai sėkmingai laimimi išorės projektai. Kai kurie kiti universiteto vienetai
(priklausantys pagrindinėms jo sritims) sparčiai plečiasi; galbūt jų metodus bei patirtį būtų galima
pritaikyti ir socialiniams mokslams. SSGG analizė parengta tinkamai, joje nagrinėjami VV ateičiai
svarbiausi klausimai. 2018 m. pradžioje priimti sprendimai dėl mokslo krypčių ir grupių reformos yra
pagrįsti. Penkios prioritetinės sritys yra labai svarbios (nacionaliniu ir tarptautiniu mastu). Šiuo
požiūriu atrodo, kad KTU ir VV gerai žino apie esamus veiklos rezultatus ir turimą potencialą. Visgi
kyla pavojus, kad įgyvendinant strategiją per daug dėmesio gali būti skiriama pagrindiniams veiklos
rezultatų rodikliams ir per mažai – jų įgyvendinimo sąlygoms ir veiksmams, kurių reikia imtis norint
užtikrinti pageidaujamą rezultatą.
Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą plėtoti veiklą. Jis atstovauja Lietuvai vykdant du
pagrindinius tarptautinius lyginamuosius mokslinius tyrimus, apimančius įvairias temas bei
socialinių mokslų posritis. Taigi, VV gerai integravosi tarptautinėje mokslo bendruomenėje ir teikia
labai svarbias paslaugas nacionalinei ir tarptautinei akademinei bendruomenei. Darbuotojai yra
santykinai jauni (apie 60 proc. – jaunesni nei 45 metų). VV veiklos perspektyvumą rodo didėjantis
tarptautinių projektų, kuriuos per pastaruosius penkerius metus gavo VV, skaičius ir atitinkamas
lėšų padidėjimas. Turint omenyje VV organizuojamos veiklos apimtis, mokslininkų skaičius yra
mažas. Tačiau finansavimo mažinimas nacionaliniu lygiu gali kelti pavojų VV plėtrai. 2013–2017 m.
finansinė parama iš viso sumažėjo daugiau nei 30 proc. Todėl pavojus gali iškilti kai kuriems plėtros
planams.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Kadangi socialiniai mokslai nėra tarp pagrindinių šio universiteto mokymo sričių, skyrus didesnį
dėmesį moksliniams tyrimams keliose socialinių mokslų srityse galima sustiprinti mokslinių
tyrimų grupes. Mokslininkai, dirbantys srityse, kuriose nėra galimybės užtikrinti kritinę masę,
gali būti priskirti kitoms, didesnėms grupėms.
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2. Pirmenybė gali būti teikiama žmogiškųjų išteklių stiprinimui. Didelis skaičius ne visą dieną
dirbančių darbuotojų yra viena ir akivaizdžiausių problemos požymių.
3. Sustiprinus empirinius tyrimus, ypač edukologijos ir sociologijos srityse, galima pasiekti, kad
mokslinių tyrimų rezultatai būtų publikuojami pripažintuose žurnaluose.
4. Publikavimo strategiją reikėtų peržiūrėti, dėmesį aiškiai skiriant mažesniam didesnį poveikį
turinčių straipsnių skaičiui (publikacijoms, nurodytoms platformoje „Web of Science“ (WoS),
skelbiamoms duomenų bazėje „Scopus“, Q1 kvartilio žurnaluose).
5. Būsimų mokslininkų mokymo kokybę galima gerokai pagerinti pritraukus kviestinius
profesorius iš pirmaujančių mokslinius tyrimus atliekančių universitetų dėstyti doktorantūrą.
Taip pat gali būti naudinga aktyviau bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, skatinti rinktis ištęstines
studijas kituose universitetuose. Kokybę padėtų pagerinti didesnis dėmesys metodiniam
mokymui ir didesnė pagalba studentams, susijusi su mokslinių darbų publikavimu (pvz.,
redagavimas).
6. Užtikrinus didesnį tarptautinį judumą galima pritraukti daugiau doktorantų, o anglų kalba
rengiamos disertacijos jauniems mokslininkams suteikia geresnį tarptautinį matomumą.
7. Šių problemų neįmanoma išspręsti pačioje institucijoje ar VV, nors jie ir ieško galimybių
pritraukti ir išlaikyti talentingus jaunus žmones bei kompensuoti produktyviems mokslininkams
už jų darbą (pvz., dalyvaujant išorės projektuose).
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Socialiniai mokslai 1, Klaipėdos universitetas
VV santrumpa

KU_S1

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai 1

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

universitetas / institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 5,7
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

34,7

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

2

0,25

7,55

Vadyba ir administravimas (03S)

2

0,50

12,07

Ekonomika (04S)

1

0,11

6,89

Sociologija (05S)

2

4,82

5,89

Komunikacija ir informacija (08S)

1

-

2,35

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
VV vykdo mokslinius tyrimus įvairiomis temomis. Skirtingos sritys neturi bendrų tarpusavio taškų,
todėl temos yra labai fragmentiškos ir mažai integruotos. Mokslinių tyrimų administracija ir vadyba
skatina publikuotis aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose (kurių cituojamumo rodiklis yra
aukštesnis), bet mokslininkai yra labiau linkę publikuoti darbus lietuvių kalba vietos reikšmės ar
institucijos leidžiamuose žurnaluose. Vienas iš tikslų – taikyti mokslinių tyrimų rezultatus
sprendžiant visuomenės problemas Baltijos jūros ir vakarų Lietuvos regionuose bei Klaipėdoje.
Tačiau šiuo metu nėra tiksliai suformuluotų idėjų, kaip tai realizuoti. Trūksta aiškios strategijos, kaip
konsoliduoti mokslinių tyrimų temas ir stiprinti bendradarbiavimą. Mokslinių tyrimų vadyba turi
planų gerinti mokslinius tyrimus ir didinti tarptautiškumą, bet vizito institucijoje metu nepavyko
išsiaiškinti, ar mokslinių tyrimų darbuotojai faktiškai palaiko šiuos planus ir ar stengiasi juos
įgyvendinti. Šiuo metu VV moksliniai tyrimai yra fragmentiški, jų kokybė nėra labai aukšta,
tarptautinis matomumas mažas, o mokslinių tyrimų strategijai trūksta nuoseklumo. Akademinis
personalas turi labai įvairios dalykinės patirties, tačiau jų tarpusavio sąveikos ir sinergijos lygis yra
labai žemas.
Politikos mokslai (02S)

Politikos mokslų srities mokslinių tyrimų grupė yra labai maža (1 mokslininkas, 9 dėstytojai; iš viso –
7,8 VDDA). MTEP veiklos rezultatas atitinkamai nėra labai didelis, nors 2013 m. leidinyje „Public
Administration Review“ pasirodė viena puiki publikacija (1/47, viešasis administravimas, leidinys
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„Journal Citation Reports“ (JCR), 2017 m.). Geriausi mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami
nacionaliniuose leidiniuose, nes monografijos yra skirtos vietos auditorijai, o jų svarba mokslinio
poveikio požiūriu yra nedidelė. Apie publikacijas leidinyje JCR nenurodyta. Taip pat nenurodyta
apie tarptautines publikacijas, parengtas su bendraautoriais. Geriausi konferencijų pranešimai yra
periferinės reikšmės. Per pastaruosius penkerius metus apginta viena daktaro disertacija (2017 m.).
Mokslinių tyrimų temos yra gana fragmentiškos ir apima viešojo administravimo, valstybės
tarnybos reformos, nedidelių valstybinių bibliotekų, savivaldos ir ikimokyklinio ugdymo sritis. Grupė
gauna nedidelį finansavimą, o tarptautinio finansavimo beveik nėra (nors įgyvendinamas vienas ES
projektas). Tarptautinių MTEP programų sąraše nurodyta viena mokymo programa, kurioje nėra
MTEP dalies, o tai reiškia, kad tarptautinėje MTEP veikloje nedalyvaujama. Šioje mokslo kryptyje
dauguma tarptautinių ryšių palaikoma su Baltijos jūros regiono mokslinių tyrimų institutais.
Apskritai ekspertų grupė šios krypties mokslinius tyrimus vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Vadyba ir administravimas (03S)

Vadybos ir administravimo srities mokslinių tyrimų grupę sudaro 1 mokslininkas ir 13 dėstytojų (iš
viso – 12,6 VDDA). Visos vertinimui pateiktos publikacijos parengtos anglų kalba, tačiau dauguma jų
paskelbtos institucijos leidžiamuose arba kituose vietos reikšmės žurnaluose (Čekijoje ir
Rumunijoje); vienas darbas publikuotas naujame žurnale „Interscience“. Kiekvienoje nurodytoje
publikacijoje minimas vienas mokslininkas – tai rodo svarbų šio asmens vaidmenį VV mokslinių
tyrimų veikloje. Per pastaruosius penkerius metus mokslinių tyrimų rezultatas nepasiekė
tarptautinių standartų, nes dauguma publikacijų yra paskelbtos knygose, konferencijų pranešimų
leidiniuose ar darbuose, kurie nėra indeksuoti platformoje „Web of Science“ (labai mažai yra
indeksuota duomenų bazėje „Scopus“). Konkurencingas MTEP veiklos finansavimas yra gana mažas
(Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa „INOVADYBA“). Abu projektai
užbaigti 2015 m. Apie dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose nenurodyta. Geriausi
konferencijų pranešimai skaityti tik nacionaliniuose renginiuose, nors tokių renginių būta Latvijoje,
Rusijoje ir Lenkijoje. Vienintelė išimtis yra susijusi su „Euromed“ antros pakopos konferencija. Reikia
plėsti dalyvavimo tarptautinėse konferencijose apimtį ir dalyvauti svarbiausiose vadybos srities
konferencijose. Per pastaruosius penkerius metus apgintos trys daktaro disertacijos (visos 2017
m.).
Apskritai ekspertų grupė šios krypties mokslinius tyrimus vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Ekonomika (04S)

Ekonomikos srities mokslinių tyrimų grupė yra maža – 2 mokslininkai ir 7 dėstytojai (iš viso – 7
VDDA). Per pastaruosius penkerius metus mokslinių tyrimų rezultatas nepasiekė tarptautinių
standartų, nes dauguma publikacijų yra paskelbtos knygose, konferencijų pranešimų leidiniuose ar
darbuose, kurie nėra indeksuoti platformoje „Web of Science“. Kai kurios publikacijos paskelbtos
lietuviškuose žurnaluose, pvz., „Inžinerinė ekonomika“ (214/260, Ekonomika, JCR), bet dauguma
publikacijų yra žurnaluose, kurie neįtraukti į JCR. Tarptautinėse MTEP programose dalyvaujama
ribotai. Geriausi konferencijų pranešimai buvo pristatyti užsienyje (Serbijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje,
Italijoje), bet pateiktame sąraše nėra paminėti svarbiausi kongresai. Apgintos dvi daktaro
disertacijos. Geriausių mokslinių tyrimų rezultatų sąraše atsidūrusios publikacijos daugiausia skirtos
nacionalinei auditorijai ir yra atitinkamai paskelbtos nacionaliniuose arba kaimyninių šalių
leidiniuose. Šioje srityje nebuvo dalyvaujama konkurencinguose projektuose. Šiai sričiai skirtas labai
mažas konkurencingas finansavimas; įgyvendintas tik vienas projektas (3 mėnesius 2016 m.). Šiuo
metu nevykdomas joks projektas.
Apskritai ekspertų grupė šios krypties mokslinius tyrimus vertina silpnai nacionaliniu mastu.
Sociologija (05S)

Sociologijos srities grupę sudaro 6 mokslininkai ir 11 dėstytojų (iš viso – 10,7 VDDA). Pagal
publikacijų skaičių mokslinių tyrimų rezultatas yra panašus į kitų šio VV dalykų rezultatą – tai
daugiausia vietos reikšmės, menkai tarptautiniu mastu žinomi mokslo darbai, neįtraukti į JCR.
Dauguma publikacijų paskelbtos šalies leidiniuose (lietuviškuose žurnaluose arba Lietuvoje
redaktorių sudarytose knygose) ir labai nedidelė jų dalis yra indeksuota platformoje „Web of
Science“ (pvz., „Polish Sociological Review“, 2017 m., JCR cituojamumo rodiklis – 0,103) arba
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paskelbta užsienyje (pvz., knyga, kurią išleido „Routledge“, „Taylor & Francis Group“). Visgi 2018 m.
vienas mokslo darbas buvo paskelbtas žurnale „Area“ (27/84, geografija, JCR Q2 kvartilis). Tai labai
geras ženklas. Publikacijų temos yra gana fragmentiškos (turizmas, solidarumas, su narkotikais
susiję nusikaltimai, populiacijos senėjimas, teritorinis identitetas, atminties studijos, sovietmečiu
gimusios kartos tapatumas ir kt.). Tarptautinėse konferencijose pristatytų pranešimų skaičius yra
pagrįstas. Tarp tarptautinių MTEP programų, kuriose dalyvaujama yra viena mažo biudžeto
„Interreg“ iniciatyva bei dar mažesnio biudžeto tarpvalstybinė iniciatyva, apimanti Lenkiją ir Rusiją.
Šioje srityje gana sėkmingai užtikrinamas nacionalinis konkurencingas finansavimas: įdomų projektą
apie tapatumo formavimą ir tarpgrupinius ryšius Klaipėdos rajone pokario laikotarpiu (1946–1960
m.) finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Kitu Lietuvos mokslo tarybos finansuojamu projektu
siekiama patikslinti argumentus už humanitarinių mokslų vertę Lietuvos kontekste. Abiejuose
projektuose yra galimybė parengti mokslo darbus, kurie būtų publikuojami aukštos kokybės
žurnaluose ir garsių leidėjų leidžiamose knygose. VV turi didelių pajėgumų ir galimybę pasiekti
mokslinių tyrimų rezultatų, kurie pritrauktų tarptautinės bendruomenės dėmesį. Visų pirma VV
MTEP veiklos plėtrai daug žadantis yra įgyvendinamas projektas, skirtas tapatumo formavimui kaip
mokslinių tyrimų perspektyvai.
Apskritai ekspertų grupė šios krypties mokslinius tyrimus vertina patenkinamai nacionaliniu mastu.
Komunikacija ir informacija (08S)

Komunikacijos ir informacijos srities mokslinių tyrimų grupę sudaro 3 dėstytojai (iš viso – 2,4
VDDA), taigi, grupė yra išties maža. KU portfelyje ši sritis tesudaro nedidelę dalį. Šios srities veiklos
rezultatai kartais prilyginami kitų dalykų veiklos rezultatus. Apskritai komunikacijos ir informacijos
sritis yra prastai išvystyta. Dauguma publikacijų yra vietos reikšmės, skelbiamos lietuviškuose
žurnaluose arba KU redaguojamuose leidiniuose („Titai“, „Regionų formavimosi ir plėtros tyrimai“).
Moksliniai tyrimai yra skirti socialiniams tinklams, interneto vartotojams ir politinei komunikacijai.
Įgyvendintas vienas labai nedidelis mažo biudžeto nacionalinis projektas, kuris tęsėsi vienus metus
ir apėmė reklaminę veiklą (medijų, informavimo ir reklamavimo projektas). Geriausių mokslinių
tyrimų rezultatų sąrašas apsiriboja tik šalies auditorija. Konkurencinguose projektuose dalyvaujama
nenuosekliai. Informuota apie vieną projektą, kuriuo siekiama parengti ir įgyvendinti mokymo
programą. Apie geriausius konferencijų pranešimus žinių nėra. Per pastaruosius penkerius metus
nebuvo apginta nė viena daktaro disertacija.
Apskritai ekspertų grupė šios krypties mokslinius tyrimus vertina silpnai nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV daugiausia plėtoja taikomuosius mokslinius tyrimus ir užima svarbią poziciją regiono lygiu. VV
daro poveikį vietos lygiu vykdydamas mokymo veiklą ir užtikrindamas darbuotojų mokslinių tyrimų
veiklą įvairiuose vietos projektuose. VV palaiko tvirtus ryšius su regiono ir vietos infrastruktūra. VV
MTEP veikla gali daryti didelį socialinį ir ekonominį poveikį dėl susidomėjimo nagrinėjamomis
temomis ir jų aktualumo: kaimo vietovių verslumas, migrantų gyvenimo ir darbo sąlygos, Klaipėdos
jaunimo sociologiniai tyrimai, turizmas pietryčių Baltijos jūros regione, rinkodaros vadovas veiklą
pradedančioms įmonėms, Lietuvos jūrininkystės ekonomika, kultūros vartojimas ir t. t. Didelę
reikšmę vietos ir regiono lygiu ypač turi VV vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai ir ekspertinės
žinios. Pavyzdžiui, jaunimo problemos, kurias atskleidė projektas „Strateginės jaunimo politikos ir
tarptautinio bendradarbiavimo pajėgumų stiprinimas“, identifikuotos kaip prioritetinės naujai
parengtoje strategijoje „Klaipėda 2030“ („Mėlynasis proveržis“). Projekto rezultatai, susiję su darbo
migrantų gyvenimo ir darbo sąlygomis, buvo panaudoti rengiant ilgalaikę ekonominės migracijos ir
imigracijos politikos įgyvendinimo strategiją. VV vykdomi moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei.
Įgyvendinant projektą „Erdvinė nusikalstamumo dinamikos analizė Klaipėdos mieste“ identifikuoti
nusikaltimų struktūros pokyčiai konkrečiuose mikrorajonuose ir miesto rajonuose ir nustatyta,
kurios socialinės sąlygos veikia kaip nusikaltimų prevencijos ar skatinimo veiksniai. Projekto
„Lagūnos kaip kryžkelės gyventojų ir turizmo sąveikai Pietryčių Baltijos regione: nuo istorijos iki
dabarties“ metu parengta kultūrinio turizmo plėtros Kuršių Nerijos ir Aistmarių regionuose
strategija bei nustatyti tarptautiniai vandens turizmo maršrutai. VV yra glaudžiai susijęs su verslu ir
sprendimų priėmėjais. Tai rodo mokslininkų dalyvavimas kelių institucijų, pvz. Klaipėdos miesto
savivaldybės, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos, Lietuvos kultūros tarybos, Žemės ūkio
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ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir kt. veikloje. Mokslininkai dalyvauja vietos reikšmės
žurnalų, bet ne JRC nurodytų leidinių redaktorių kolegijose. Tarp ekspertų įstaigų, kurių veikloje
dalyvauja mokslininkai, yra Europos Komisijos ekspertų grupės ir Jungtinės Karalystės institucija,
orientuota į rytų studijas. Mokslo populiarinimo veikla apima vaikams skirtą veiklą, vietos mokslo ir
meno festivalius, temines paskaitas ir tinklaraštį. Ši veikla yra susijusi su vietos aplinka ir pagal
apimtis yra gana ribota.
Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais
už akademinės bendruomenės ribų. Vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Santykis su
verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla
užsiimančiai įstaigai.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV yra santykinai stiprus vietos ir regiono žaidėjas, kuris tebėra prisirišęs prie šalies problemų. VV
turi daug galimybių, kurios nepakankamai išnaudojamos galbūt dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių
trūkumo. Daugiau nei šimtą darbuotojų turintis vertinamasis vienetas turi didelę reikšmę.
Daugiausiai darbuotojų priklauso 35–44 metų amžiaus grupei, panašus darbuotojų skaičius yra 45–
54 ir 55–64 metų amžiaus grupėse, taigi, jų pasiskirstymas pagal amžių yra tolygus. Amžiaus
struktūra teikia vilčių ir nemažą veiklos perspektyvumą. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai yra
priderinti prie nacionalinių teisės aktų, jokia speciali talentų pritraukimo ar ugdymo strategija nėra
įgyvendinama. VV dirba tarpdisciplininė mokslininkų grupė. Šis VV pranašumas dar nėra išnaudotas.
Šiuo metu skirtingos grupės veiklą vykdo gana izoliuotai, praktiškai neteikdamos viena kitai jokios
paramos. VV didina savo pajėgumą, dėmesį skirdamas Baltijos jūros regiono problemoms, visų
pirma tvarumui ir gerovei. Skirti dėmesį ribotam temų skaičiui yra geras pasirinkimas. Tačiau šiuo
metu VV trūksta nuoseklumo. Mokslinių tyrimų temos pateiktos kaip pavyzdžiai, o ne kaip tikslinės
temos, kurioms aiškiai skiriami reikalingi ištekliai. Konkrečių dalykų mokslinių tyrimų temos
nustatytos nekoordinuotai, užuot pasinaudojus didelės ir įvairialypės mokslinių tyrimų grupės
teikiamu pranašumu. SSGG analizėje atskleisti svarbūs trūkumai: didelė atskirų mokslinių tyrimų
veiklos fragmentacija ir diversifikavimas dėl mažo toje pačioje srityje dirbančių mokslininkų
skaičiaus ir nedidelės bendruomenės, taip pat geriausių tarptautinio lygio mokslininkų senėjimo.
Dėl institucijos leidžiamoms publikacijoms palankios publikavimo strategijos šiuo metu tarptautinis
mokslinių tyrimų matomumas yra mažas. Tačiau yra galimybių koncentruotis į regionines studijas.
Mokslinių tyrimų vadyba yra numačiusi planus, susijusius su nuosavą identitetą turinčiais naujų tipų
mokslinių tyrimų metodais (kaip paminėta savianalizės ataskaitoje ir aptarta vizito universitete
metu), taip pat vizijas ir planus dėl mokslinių tyrimų ir mokymo erdvių bei įrangos modernizavimo ir
tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo. Kyla svarbus klausimas, ar mokslo darbuotojai turi
kompetencijos įgyvendinti šiuos planus ar jie dalyvauja vykdant reikiamus pokyčius. Pasirodo, tarp
planų ir realybės yra neatitikimų. VV turi motyvuotą grupę doktorantūros studentų, kurie pripažįsta
tarptautinių ryšių būtinybę ir tinklaveikos svarbą dalyvaujant tarptautinių mokslinių tyrimų
bendruomenių veikloje. Ši galimybė gali būti labai naudinga VV, jeigu numatys ateities karjeros
perspektyvas. Šiuo metu VV gali būti sunku išlikti konkurencingu pritraukiant finansavimą
moksliniams tyrimams.
Apskritai vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turėtų žymiai daugiau investuoti į mokslinių tyrimų tarptautinimą. Tai taip pat apima
intensyvesnį (bendrų) publikacijų skelbimą įvairesniuose tarptautiniuose recenzuojamuose
aukščiausio lygio žurnaluose, aktyvesnį dalyvavimą ES mokslinių tyrimų programose ir projektuose
bei tarptautinius akademinių darbuotojų mainus. Kad VV atitektų svarbus tarptautinis vaidmuo ir
būtų daromas didesnis poveikis bendruomenei, mokslinius tyrimus reikia stiprinti keliais aspektais:
Vidaus bendradarbiavimo stiprinimas, įvairių grupių integravimas į darnesnius mokslinių tyrimų
vienetus, pastangų koncentravimas ir mokslinių tyrimų vykdymas didesnėse grupėse, turinčiose
stipresnius tarptautinius ryšius, gali būti būdas užtikrinti tvirtą šio VV mokslinių tyrimų pagrindą;
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VV turėtų tikslinti mokslinių tyrimų strategiją. Dėmesys regiono socialinės raidos klausimams yra
stiprioji VV pusė, šioje srityje jis atlieka geriausius mokslinius tyrimus. Mokslinių tyrimų temų
siejimas su regiono socialinės raidos klausimais – vilčių teikiantis bandymas, tačiau į šiuos vietos
lygiu reikšmingus mokslo darbus įtraukus platesnio masto / pasaulio mokslinių tyrimų tendencijas,
padidėtų jų tarptautinė svarba ir panašių darbų tinkamumas;
Reikėtų didinti įvairių mokslinių tyrimų temų nuoseklumą ir mažinti jų fragmentaciją ir
diversifikaciją. Visų pirma, kad VV taptų išskirtinesnis ir mažiau fragmentuotas mokslinių tyrimų
vienetas, reikėtų nuosekliau išdėstyti jo mokslinių tyrimų programos tikslus;
Pastangos turi būti skirtos tarptautinio tinklo kūrimui ir mokslinių tyrimų kokybei didinant
publikacijų recenzuojamuose tarptautiniuose žurnaluose skaičių. Šiuo metu tarptautinis MTEP
veiklos matomumas yra mažas dėl institucijos leidžiamoms publikacijoms palankios publikavimo
strategijos;
Mokslininkų atlyginimo sistemą reikėtų keisti, kad už ilgalaikių mokslinių tyrimų sėkmę, kai
rezultatas yra publikuojamas aukštos kokybės žurnaluose, būtų atlyginama užuot stengusis didinti
žemos kokybės publikacijų skaičių mažai žinomuose vietos žurnaluose;
Reikėtų skatinti mokslinių tyrimų išorės tarptautinį finansavimą (t. y. dalyvavimą ES mokslinių
tyrimų programose);
Intensyvesnė jaunų mokslo darbuotojų ir doktorantūros studentų tarptautinė veikla (dalyvavimas
konferencijose, tarptautiniuose seminaruose), ilgesni vyresnių mokslininkų atostogų laikotarpiai,
skirti tarptautiniams vizitams, gali būti labai svarbūs siekiant gerinti mokslinių tyrimų kokybę;
Doktorantūros studentai turėtų savo disertacijas dažniau rengti anglų kalba arba po studijų
baigimo (standartine tvarka) parengti bent tarptautinių publikacijų planą, kad padidintų mokslinio
tyrimo tarptautinį matomumą;
VV turi suformuoti struktūriškesnį požiūrį į nacionalines privačias ir viešąsias organizacijas. Todėl
rekomenduojama parengti specialų strateginį planą. Jis turėtų apimti tyrimą, kaip kurti stabilius ar
beveik stabilius ryšius, kad būtų plėtojami ir remiami bendro tyrimai, žinių perdavimas, iniciatyvos ir
projektai;
VV turėtų daugiau investuoti į tai, kad taikomieji sutartiniai moksliniai tyrimai būtų vykdomi regiono
ir nacionaliniu lygiu, ypač turint omenyje vertinamojo vieneto patirtį MTEP srityje ir interesus;
Ypatingą dėmesį reikia skirti žmogiškųjų išteklių valdymui ir akademinio personalo karjeros raidai.
Kad ateityje būtų pasiekta sėkmės, labai svarbu doktorantams ir mokslų daktarams užtikrinti
karjeros galimybes.
Apibendrinant, VV turėtų tikslinti savo mokslinių tyrimų strategiją, nusistatyti vieną ar dvi
stipriausias mokslo kryptis, kurias nori toliau plėtoti ir gerinti jų būklę. Šiose srityse VV turi labai
pasistengti stiprinti bendradarbiavimą su sėkmingais tarptautiniais mokslinių tyrimų vienetais.
Nacionaliniu lygiu VV taip pat turėtų nustatyti gerus strateginius partnerius, su kuriais galėtų kartu
gerinti mokslinių tyrimų kokybę.
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Socialiniai mokslai 2, Klaipėdos universitetas
VV santrumpa

KU_S2

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai 2

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 4,15
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

52,52

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas (03S)

2

1,18

3,51

Sociologija (05S)

2

1,04

8,1

Psichologija (06S)

3

0,03

8,5

Edukologija (07S)

2

1,9

32,41

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Vadyba ir administravimas (03S)

Tai nedidelė mokslo kryptis, metinių publikacijų skaičius taip pat mažas. Publikacijų kokybė iš metų į
metus skiriasi; kai kurie mokslo darbai publikuojami tarptautinę reikšmę turinčiuose žurnaluose, o
kiti – tik vietos reikšmės leidiniuose. Nurodyti geriausi mokslinių tyrimų rezultatai pasiekti turizmo
ir viešojo valdymo srityse. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirodė keli tarptautiniai
bendraautorių darbai. Tarp geriausių konferencijų pranešimų yra pranešimai, skaityti pripažintos
viešojo valdymo organizacijos (IRSPM) ir kituose visoje Europoje vykusiuose renginiuose, bet
dauguma šių konferencijų turi mažą poveikį. Grupė dalyvauja keliuose mokslinių tyrimų
projektuose, o bendrame projekte su Švedija, Lenkija ir Danija ji atlieka vadovaujančio partnerio
funkciją. Tarp tarptautinių MTEP veiklos projektų paminėtini du vidutinės vertės (daugiau nei 300
tūkst. EUR) Interreg projektai ir vienas mažesnis tarptautinis projektas, skirtas turizmui, tvarumui ir
socialinei raidai. Tačiau grupė ne visiškai išnaudoja šį potencialą ir dėmesį pirmiausia skiria vietos
arba regiono publikacijoms. Tai svarbus trūkumas, nes publikacijos cituojamumo rodiklį turinčiuose
žurnaluose laikomos šios mokslo krypties standartu. Nenurodytos jokios apgintos disertacijos.
Sociologija (05S)

Mokslinių tyrimų darbai yra skirti nacionalinei ir tam tikru mastu tarptautinei auditorijai (ypač
Latvijos). Tematiškai socialinis darbas tiriamas aktyviai dalyvaujant ir tarptautinėse MTEP veiklos
programose. Sociologijos moksliniai tyrimai tam tikru mastu buvo integruoti į sveikatos mokslų
sritį, o tai atveria geras galimybes publikacijoms. Tačiau net jeigu grupei ir pavyko paskelbti kelis
darbus tarptautiniuose žurnaluose (pvz., „European Journal of Social Work“), jų mokslinis
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rezultatas visų pirma publikuojamas šalies žurnaluose ir knygose. Geriausi mokslinių tyrimų
rezultatai, susiję su socialiniu darbu, paskelbti viename JCR leidinyje (kurio cituojamumo rodiklis yra
mažas). Mokslininkai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, bet dauguma šių konferencijų nėra
aukšto lygio. Tarp geriausių konferencijų pranešimų yra pranešimai, skaityti konferencijoje, skirtoje
socialiniam darbui ir delfinų terapijai. Sociologijos srityje dirbantis personalas dalyvauja
tarptautiniuose projektuose, kurie galėtų paskatinti bendradarbiauti ir rengti bendras publikacijas.
Dalyvavimas konkurencinguose projektuose apsiriboja labai mažomis iniciatyvomis, vykdomomis
kartu su partneriu iš Švedijos pagal programą „Erasmus+“. VV jaunus mokslininkus siunčia studijuoti
doktorantūrą į užsienį, tai teikia vilčių ateičiai, bet tai, kad VV nevykdo šios krypties doktorantų
mokymo, šiuo metu laikoma dideliu trūkumu.
Psichologija (06S)

Šiame VV psichologija yra nedidelė, bet santykinai stipri mokslo kryptis. Daug publikacijų pasirodė
JCR nurodytuose tarptautiniuose leidiniuose, jos buvo parengtos su daugeliu bendraautorių iš
kelių Europos šalių. Psichologijos srities mokslininkai dalyvauja plačiu mastu plėtojant tarptautinį
bendradarbiavimą ir bendradarbiauja išbandant tarpvalstybinį inventorių ir skales; reikšmingiausios
publikacijos yra tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas. Tačiau KU mokslininkai retai kada
patenka tarp garsiausių autorių, paminėtinos išimtys yra tarptautinių akademinių leidyklų išleistų
knygų skyriai, kuriuos parengę KU mokslo darbuotojai yra tarp pirmų autorių. Mokslininkai
dalyvauja tarptautinėse konferencijose, bet tik kelios iš jų yra aukšto lygio. Geriausi pranešimai
buvo pristatyti konferencijose, vykusiose Ukrainoje, Turkijoje ir JAV 2013 ir 2014 m.; pranešimai
nebuvo skaityti didelių mokslo asociacijų svarbiausiose tarptautinėse konferencijose. Apie
dalyvavimą pagrindinėse konkurencingose tarptautinėse MTEP veiklos programose nenurodyta;
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose apsiriboja tik viena nedidelio finansavimo sulaukusia
„Erasmus+“ iniciatyva, užbaigta 2016 m. Nenurodytos jokios apgintos disertacijos.
Edukologija (07S)

Edukologija yra didžiausia VV mokslo kryptis, bet mokslinių tyrimų rezultatas yra neproporcingas
pagal žmogiškuosius išteklius. Grupės nariai rodo menkas pastangas pasiekti tarptautinę auditoriją,
tarp penkių geriausių publikacijų nepatenka nė vienas tarptautinės reikšmės darbas ar knygos
skyrius. Geriausi mokslinių tyrimų rezultatai – monografijos, knygų skyriai ir mokslo darbai,
paskelbti daugiausia nacionaliniuose ar vietos leidiniuose. Apie JCR mokslo darbus žinių nėra. Tarp
publikacijų, paskelbtų per pastaruosius penkerius metus, paminėtas tik vienas tarptautinis žurnalas
(„International Journal of Humanities and Social Sciences“), kuris yra klasikinis nerecenzuojamo
žurnalo pavyzdys. Mokslininkai yra pristatę svarbių konferencijų pranešimų edukologijos srityje.
Palyginti su mokslo darbų publikavimu žurnaluose, dalyvavimo konferencijose rodiklis yra geresnis,
daugelis konferencijų mokslo požiūriu yra reikšmingesnės nei žurnalai ir (arba) knygų skyriai,
kuriuose publikuojasi mokslininkai. Geriausi konferencijų pranešimai skaityti Šiaurės Europos šalyse,
Pietų Korėjoje ir JAV, ypač svarbūs pranešimai pristatyti Amerikos edukologijos tyrimų asociacijos
(angl. American Education Research Association) metiniuose susirinkimuose. Edukologijos srityje
labai sėkmingai pritraukiamas finansavimas, dalyvaujama keliuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų
projektuose. Tarp konkurencingų projektų paminėtinas vienas LLP projektas su jam skirta nedidele
dotacija, dar vienas 2014 m. baigtas vidutinės vertės LLP projektas, Šiaurės Europos šalių
bendradarbiavimo tinklo projektas (mažo biudžeto), vidutinės vertės „Erasmus+“ projektas ir vienas
pabaigtas LMT projektas, kuriam skirta mažos vertės dotacija. Edukologijos srityje vykdoma plačios
apimties doktorantūros programa, tačiau yra nepakankamai stiprus metodinis pasirengimas,
doktorantų mokymas nėra pakankamai orientuotas į tarptautinį aspektą.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo taikomuosius projektus tiesiogiai įvertindamas visuomenės poreikius, projektus, kurie gali
turėti poveikį gyvenimo kokybei (pvz., lauko sporto aikštelės atidarymas, alkoholio ir narkotikų
vartojimo stebėsena), tačiau kai kuriais vertinamojo laikotarpio metais nebuvo įgyvendinamas joks
projektas. VV personalas dalyvauja įvairių grupių veikloje (Klaipėdos miesto savivaldybės, švietimo
centrų, Vidaus reikalų ministerijos), keliose nacionalinėse komisijose, vadovauja vienai savivaldybės
komisijai ir vienai universiteto vertinimo komisijai. Viešiesiems subjektams teikiamos konsultacijos
miesto, nacionalinio parko ir nacionalinės programos klausimais. Svarbūs VV organizuoti renginiai ir
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konferencijos yra skirti turizmui, socialiniam darbui ir muzikai; apie juos buvo informuojama
nacionaliniu ir iš dalies tarptautiniu mastu. Mokslininkai dalyvauja redaktorių kolegijų veikloje: tarp
jų paminėtini penki žurnalai, leidžiami keturiose šalyse (Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje);
vienas asmuo eina vyriausiojo redaktoriaus pareigas, vienas – regiono redaktoriaus pareigas ir trys
asmenys yra redaktorių kolegijų nariai. Vietos ir nacionalinių institucijų ekspertų grupėse dalyvauja
penki mokslininkai; dauguma jų yra tokių grupių nariai, išskyrus vieną, kuris vadovauja grupei. VV
darbuotojai yra kelių tarptautinių asociacijų nariai, vienas jų taip pat eina viceprezidento pareigas
(EUCC). KU sėkmingai vykdo mokslo populiarinimo veiklą („Tolerantiška mokykla“ konferencijos,
renginiai mokslo festivalių metu, mokslo populiarinimo straipsniai ir vaizdo įrašai). Kalbant apie
mokslo populiarinimo veiklą, be kita ko, paminėtinos interneto svetainių nuorodos, interviu
televizijai, festivaliai, konferencijos ir vaizdo įrašai. VV ryšiai su verslu yra silpni; apie verslo
sektoriaus užsakymus žinių nėra; valstybės institucijų MTEP veiklos užsakymai nurodyti kaip verslo
sektoriaus užsakymai, paminėta ESPAD iniciatyvos mokslinių tyrimų grupė. Informacija apie
privačiojo sektoriaus subjektų užsakymu vykdytų mokslinių tyrimų rezultatus nepateikiama.
MTEP veiklos perspektyvumas
Darbuotojų yra daugiau nei 100, tačiau jie priklauso vyresnio amžiaus grupėms. Daugiausia
darbuotojų yra 45–54 metų amžiaus grupėje, panašus jų skaičius priklauso 35–44 ir 55–64 metų
amžiaus grupėms, ir tik vienas asmuo yra jaunesnis nei 35 metai. Konkurso tvarka priimtų
darbuotojų yra 32, lygiai tiek pat darbo sutarčių buvo nutraukta. Savianalizėje teisingai nurodytos
pagrindinių problemų, susijusių su jaunesnių mokslininkų pritraukimu, priežastys (maži atlyginimai).
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai yra suderinti su teisės aktų reikalavimais, neteikiant
pirmenybės jokiai personalo strategijos krypčiai. Psichologijos ir edukologijos sritys šiuo metu turi
didesnį plėtros potencialą, dėl savo dydžio VV gali labiau plėstis, ypač jeigu būtų atsižvelgta į
žmogiškųjų išteklių mastą edukologijos srityje. Yra parengti įspūdingi tarpdisciplininių mokslinių
tyrimų skatinimo socialinių mokslų srityje planai; sprendimas gali būti naujų tarpdisciplininių
projektų kūrimas, pvz., į vadybos studijas pritraukiant mokslininkus iš sociologijos ar psichologijos
srities. Gebėjimas pritraukti finansavimą nacionaliniu (per pastaruosius dvejus metus ne buvo
įgyvendinami jokie projektai) ir tarptautiniu lygiu silpnėja. Vertinamajam vienetui skirta finansinė
parama 2013–2017 m. sumažėjo 80 proc.; tai kelia grėsmę personalo stabilumui ir tolesnei plėtrai.
VV turi svarbią mokslinių tyrimų infrastruktūrą (žmogaus kūno motorikos laboratoriją ir
psichofiziologijos laboratoriją), kuri suteikia geras galimybes plėtoti tarpdisciplininį požiūrį ir gali
būti vienas iš pagrindinių VV pranašumų perspektyvumo prasme; tačiau savianalizėje paminėta
infrastruktūra nėra tipinė socialinių mokslų įranga (išskyrus psichofiziologijos laboratoriją).
Institucijos strateginis planas, apimantis tarpdisciplininius tikslus, yra labai platus, bet kartu jame
trūksta konkretumo ir išteklių skyrimo mechanizmų pagrindimo. Mokslinių tyrimų temos yra
įtikinamai pagrįstos ir paremtos turimu pranašumu tokiose srityse kaip turizmas, socialinis darbas,
edukologija ir asmens savirealizacija; visgi nėra planų stiprinti empirinius edukologijos mokslinius
tyrimus. Šios strategijos įgyvendinimas nėra tiksliai apibūdintas; nenurodyti nei uždaviniai, nei
konkrečios priemonės jiems įgyvendinti. Apibendrinant pasakytina, kad ekspertų grupė mano, jog
per ateinančius 5–10 metų VV galės išlaikyti įgytą poziciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu – tai
rodo ir jam skirtas įvertinimas.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. reikėtų parengti publikacijų orientavimo į aukštesnio lygio tarptautinius žurnalus strategiją.
Psichologija šiuo požiūriu yra labiau pažengusi sritis; šiuo pavyzdžiu būtų galima sekti ir kitose
srityse.
2. Didelis ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičius (ypač edukologijos srityje) gali tapti
trukdžiu plėtojant mokslinių tyrimų veiklą; reikia parengti strategiją, kaip pereiti prie visos
darbo dienos.
3. Siekiant plėtoti socialinių mokslų sritį, labai svarbu pritraukti daugiau jaunų mokslininkų.
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir tarptautinis judumas gali padidinti doktorantūros
studijų patrauklumą.
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4. Doktorantūros studentai turėtų būti daugiau mokomi empirinių mokslinių tyrimų metodikos ir
skatinami rašyti disertacijas anglų kalba. Jiems reikėtų suteikti didesnes galimybes studijuoti
pirmaujančiuose užsienio universitetuose, kurie vykdo mokslinius tyrimus.
5. Edukologijos moksliniai tyrimai yra svarbūs įrodymais pagrįstos švietimo politikos ir moksliniais
tyrimais pagrįsto mokytojų rengimo požiūriu; reikėtų plėsti jų apimtį ir stiprinti empirinį
pagrindą bei tarptautinį pobūdį.
6. Reikėtų skatinti aktyvesnę tarptautinę veiklą, palaipsniui perimant pirmaujančių projektų
mokslininkų vaidmenį.
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Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas
VV santrumpa

LAEI-LAEI

VV pavadinimas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Institucijos tipas

institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 12,0
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

0,0

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas

2

3,4

-

Ekonomika

3

8,6

-

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
LAEI – mokslinių tyrimų institutas, kuris specializuojasi žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje ir
daugiausia yra finansuojamas iš Žemės ūkio ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos
struktūrinės paramos, skiriamos ir bazinių (fundamentaliųjų mokslinių tyrimų), ir taikomųjų
mokslinių tyrimų projektams. Kadangi tai – mokslinių tyrimų institutas, dėstytojų jis neturi. Jo
misijos dalis – bendradarbiauti su verslu, vyriausybe ir visuomene. VV vykdo dviejų mokslo krypčių
mokslinius tyrimus: vadybos ir administravimo (03S) bei ekonomikos (04S).
Vadyba ir administravimas (03S)

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas turi santykinai mažą vadybos ir administravimo krypties
grupę (4 mokslininkai, 3,4 VDDA). Mokslinių tyrimų rezultatai yra kuklūs net ir turint omenyje tai,
kad grupė sumažėjo; iš esmės juos sudaro knygų skyriai, bet esama ir 2013 m. geros publikacijos,
kuri indeksuota platformoje „Web of Science“ ir paskelbta žurnale „Journal of Agricultural Science
and Technology“ (2017 m. Q2 kvartilis). Tačiau dauguma publikacijų neturi tarptautinio poveikio,
nes jos nėra tarp svarbiausių šios mokslinių tyrimų srities publikacijų. Akivaizdu, kad VV savo
pastangas nukreipė į vietoje redaguojamus žurnalus, knygų skyrius ir monografijas, užuot
vadovaudamasis publikavimo strategija, kurioje akcentuojama kokybė ir tarptautinis matomumas.
Tarptautinių konferencijų kokybė nėra labai aukšta; šį aspektą reikėtų tobulinti, nes tai yra būdas
platinti mokslinių tyrimų rezultatus ir pelnyti pripažinimą už mokslinių tyrimų grupės darbą. VV
gavo kelis apdovanojimus: vienas jų – 2017 m. Lietuvos mokslo tarybos apdovanojimas už mokslinių
tyrimų instituto darbą. Grupė yra gerai finansuojama; ypač paminėtina, kad 2015–2018 m. buvo
vykdomas projektas, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba. Apie tarptautinį finansavimą žinių nėra.
Per pastaruosius penkerius metus nebuvo apginta nė viena disertacija.
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Atsižvelgdama į tai, ekspertų grupė šios srities mokslinius tyrimus vertina patenkinamai; yra
užtikrintas tam tikras tarptautinis matomumas, bet jis (dar) nėra didelis.
Ekonomika (04S)

VV turi nemažą ekonomikos krypties grupę (13 mokslininkų, 8,6 VDDA), kuri skelbia nemažai
publikacijų, nors jos mokslinių tyrimų rezultatas tebėra kuklus. Stebimas šios srities publikacijų
tarptautiniuose žurnaluose, taip pat platformoje „Web of Science“ skaičiaus didėjimas.
Vertinamuoju laikotarpiu vienas iš geriausių mokslinių tyrimų rezultatų buvo paskelbtas šios srities
aukščiausio lygio žurnale („Applied Energy“), taip pat yra kelios kitos aukštesnio segmento
publikacijos. Visgi šioje srityje grupei trūksta matomumo. VV nepakankamai skyrė dėmesio
svarbiausioms šios mokslinių tyrimų srities publikacijoms; savo pastangas jis nukreipė į publikacijas
vietoje redaguojamuose žurnaluose, LAEI redaguojamas monografijas, knygų skyrius ir pan.
Publikavimo strategija yra per daug orientuota į kokybę, o ne į kokybę. Tarp užsienio
konferencijose skaitytų pranešimų yra mokslo darbai, pristatyti garsiose konferencijose. Grupė yra
gerai finansuojama – ji užsitikrino finansavimą iš Europos socialinio fondo, pagal Septintąją
bendrąją programą bei vieną Baltijos jūros regiono projektą, o visai neseniai Lietuvos mokslo taryba
skyrė didelį tvarumo ir žemės ūkio projektą. Akivaizdu, kad grupė nepritraukia doktorantūros
studentų, o vertinamuoju laikotarpiu buvo apginta tik viena disertacija. Šio VV mokslininkai gavo
kelis nacionalinius ir tarptautinius apdovanojimus.
Ekspertų grupė mano, kad VV šios krypties moksliniai tyrimai yra stiprūs nacionaliniu mastu, tačiau
su (dar) ribotu tarptautiniu pripažinimu. Grupė turėtų gerinti publikacijų kokybę, kad padidintų
savo tarptautinį matomumą.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Institutas palaiko glaudžius ryšius su tarptautiniu universitetų ir institutų partnerių tinklu, o tai
padeda sėkmingai vykdyti nemažai vaisingų (taikomųjų) mokslinių tyrimų. Didelę šių mokslinių
tyrimų dalį paskatino ir (arba) parėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir (arba) Lietuvos
mokslo taryba. Veiklos rezultatai yra labai svarbūs politikos formuotojams, ūkininkų asociacijoms,
maisto pramonei, savivaldybėms ir kaimo vietovių bendruomenėms. Šiuo aspektu paminėtina, kad
VV teikė konsultacijas dėl JAV ir ES transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo
bei dvišalės ES ir Japonijos sutarties poveikio analizės. Taip pat įspūdingas „Ecovillages“ projektas,
atnešęs įdomių rezultatų. Projektų rezultatai paprastai publikuojami anglų ir (arba) lietuvių kalba ir
yra skelbiami platesnei auditorijai (dažnai (elektroninėse) knygose ar ataskaitose). Vertinamuoju
laikotarpiu VV organizavo kelias ad hoc konferencijas. VV mokslininkai dalyvavo kelių recenzuojamų
(ne aukščiausios klasės) užsienio žurnalų redaktorių kolegijų veikloje. VV susitarė dėl
bendradarbiavimo su keliomis privačiomis ir valstybės įmonėmis.
Atsižvelgiant į instituto misiją, natūralu tikėtis didelio jo darbo ekonominio poveikio – įrodymai tai
patvirtina. VV daug prisideda prie mūsų žinių apie žemės ūkio sektorių stiprinimo, be kita ko,
tokiose srityse kaip tvarumas, kaimo plėtra, maisto atliekos, gamybos našumas ir maisto tiekimo
grandinė. Jis bendradarbiauja su partneriais iš Šiaurės Europos ir Baltijos šalių, taip pat su
mokslininkais iš Kinijos, Nyderlandų ir Moldovos. Atitinkamai VV yra labai svarbus partneris už
akademinės bendruomenės ribų, jis glaudžiai susijęs su sprendimų priėmėjais ir visuomene, o jo
vykdomi moksliniai tyrimai yra labai aktualūs.
MTEP veiklos perspektyvumas
Institutas turi gerus išteklius ir tinkamas priemones. Duomenų ištekliai ir duomenų prieinamumas
taip pat laikytini tinkamais. Todėl VV turi visą reikalingą infrastruktūrą ir išteklius, kurie yra būtini jo
vykdomiems moksliniams tyrimams; taigi šis aspektas nėra VV veiklos plėtojimą ribojantis veiksnys.
VV turi santykinai jauną ambicingų, plačių pažiūrų mokslininkų, kurie turi potencialo dar labiau
sustiprinti Institutą ir užtikrinti tarptautinį jo veiklos poveikį, grupę. Motyvuojančios paskatos siekti
karjeros yra aiškiai apibrėžtos. Ekspertų grupė susidarė nuomonę, kad instituto mokslininkai ir
doktorantai aktyviai palaiko instituto siekius, o tai turėtų padėti didinti VV veiklos perspektyvumą.
Labai geras ženklas yra tai, kad VV gali pritraukti kviestinius mokslininkus, nes tai sustiprins jo
tarptautinį tinklą. Apskritai pastebimos geros augimo ir tobulėjimo galimybės, nes VV turi aiškią
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strategiją. Šiuo požiūriu paminėtina, kad, kaip matyti iš publikacijų, auga susidomėjimas
energetikos klausimais ir kitomis aktualiomis temomis, o tai sustiprins VV tarpdiscipliniškumą. Be
to, šis instituto mokslinių tyrimų tarpdiscipliniškumas yra svarbi ypatybė, kuri, kartu plečiant
tarptautinių partnerių tinklą, turėtų padėti sėkmingiau dalyvauti konkurencinguose ES projektuose
ir apskritai toliau didinti poveikį visuomenei.
Institutas informavo apie dalyvavimą keliuose tarptautiniuose projektuose ir bendradarbiavimą su
užsienio partneriais – tai turėtų duoti rezultatų per keletą ateinančių metų. Kaip rodo platformoje
„Web of Science“ paskelbtų straipsnių skaičius, vertinamuoju laikotarpiu institutas sustiprino ryšius
su tarptautine bendruomene, o mokslinius tyrimus vykdo doktorantūros studentai ir mokslininkai.
Ši pažanga rodo didelį norą didinti tarptautinį matomumą.
Atsižvelgdama į tai, ekspertų grupė mano, kad šis vertinamasis vienetas per ateinančius 5–10 metų
turi potencialą pagerinti jo įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Vykdydamas savo veiklą, institutas turėtų ir toliau siekti pagrindinių tikslų – tarptautinimo,
tarpdiscipliniškumo, tarptautinio finansavimo užtikrinimo ir mokslo komercializacijos. VV jau
pripažino poreikį didinti akademinį savo darbo poveikį tarptautiniame kontekste. Kad institutas
įgyvendintų šį uždavinį, ekspertų grupė rekomenduoja šiuo požiūriu imtis papildomų priemonių:
1. Ekspertų grupės pirma rekomendacija yra ir toliau stengtis stiprinti LAEI tarptautinį vaidmenį
organizuojant savaitinę užsienio mokslininkų, ekspertų seminarų programą VV narius
dominančiomis temomis. Šie seminarai gali būti naudingi norint sekti naujausius pokyčius šioje
srityje ir suformuluoti aktualius analizės klausimus. Apie seminarų ciklą gali būti skelbiama
tinklalapyje.
2. Remiantis ir pirmąja rekomendacija, VV turėtų toliau vykdyti tarptautinius akademinius mainus,
kad sustiprintų ryšius su užsienio institucijomis. Ekspertų grupė rekomenduoja įgyvendinti
programą, skirtą ilgesniems užsienio mokslininkų vizitams VV mokslinių tyrimų tikslais
(semestrui ar metams), kuri galėtų padėti intensyvinti tarptautinę tinklaveiką. Apie kvietimą
kviestiniams mokslininkams teikti paraiškas gali būti skelbiama tinklalapyje.
3. Be ankstesnių dviejų rekomendacijų, VV turėtų toliau skatinti savo mokslininkų tarptautinį
judumą ir lankytis užsienio universitetuose ir institutuose, kur galėtų bendrai vykdyti mokslinius
tyrimus su atitinkamų sričių pažangiausių mokslinių tyrimų lyderiais.
4. Ekspertų grupė labai rekomenduoja pamėginti nuolatiniam darbui VV priimti užsienio
mokslininkus arba Lietuvos mokslininkus, įgijusius daktaro laipsnį tarptautiniuose prestižiniuose
universitetuose, kad būtų paskatinti žinių ir įvairių sričių specialistų mainai.
5. Ekspertų grupė rekomenduoja didinti doktorantūros studentų skaičių. Tuo tikslu VV turėtų
sukurti palankią aplinką ir stiprinti bendradarbiavimą su universitetais, kad pagerintų studentų
mokymo kokybę.
6. Kadangi pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus daktaro disertacijos gali būti rengiamos anglų
kalba mokslo darbų forma, ekspertų grupė labai rekomenduoja ne tik leisti, bet ir skatinti
studentus šias disertacijas rašyti anglų kalba straipsnių forma, kad vėliau juos būtų galima siųsti
publikuoti žurnaluose. Taip pat rekomenduojama, pasinaudojant instituto partnerių tinklu,
doktorantūros pakopoje pritraukti daugiau užsienio mokslininkų. Ši priemonė padės jauniems
mokslininkams pasirinkti tinkamiausią būsimos jų akademinės karjeros kryptį.
7. Kad ankstesnės rekomendacijos poveikis būtų didesnis, VV turėtų apsvarstyti galimybę
nustatyti reikalavimą, kad bent viena daktaro disertacija būtų paskelbta platformoje „Web of
Science“ iki gynimo. Ši priemonė parodytų jauniems mokslininkams kryptį ir reikalavimus,
keliamus jų būsimos akademinės karjeros raidai tarptautiniame kontekste.
8. VV turėtų įgyvendinti paskatų sistemą, kad paskatintų publikuotis aukščiau vertinamuose
tarptautiniuose leidiniuose.
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Socialiniai mokslai, LCC tarptautinis universitetas
VV santrumpa

LCC_SM

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai (SM)

Institucijos pavadinimas

LCC tarptautinis universitetas (LCC)

Institucijos tipas
Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 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

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

Politikos mokslai, vadyba ir administravimas,
psichologija, komunikacija ir informacija (02S, 03S,
06S, 08S)

2

-

-

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

-

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

-

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai, vadyba ir administravimas, psichologija, komunikacija ir informacija (02S, 03S, 06S,
08S)

Viena iš pagrindinių išskirtinių šio VV savybių – tarptautinis matomumas ir ryšiai su įvairiomis
institucijomis, ypač Šiaurės Amerikos. Apie šiuos VV užmegztus ryšius su daugeliu mokslininkų iš
JAV ir Kanados byloja mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinis matomumas. Iš tiesų VV išplėtojo
mokslinių tyrimų veiklą, kurios rezultatai publikuojami tarptautiniuose leidiniuose, kaip antai
„Biological Psychiatry and Psychopharmacology“, „Marriage and Family Review“ ir „SAIS Europe
Journal of Global Affairs“, taip pat knygose, redaguojamose tarptautinių leidėjų, pvz., „Routledge“
ir „Springer“. Visgi bendras geriausių publikacijų sąrašas yra ribotas – 2013 ir 2014 m. nurodyta tik
viena publikacija per metus. Iš geriausių vertinimui pateiktų publikacijų sąrašo ir ypač geriausių
mokslinių tyrimų rezultatų sąrašo matyti, kad VV turi didelių pajėgumų vykdyti aukštos kokybės
mokslinius tyrimus, galinčius pelnyti tarptautinį pripažinimą. Taip pat VV dalyvauja tarptautiniuose
renginiuose, kuriuose mokslo darbuotojai pristatė mokslo darbus. Tarptautinę VV orientaciją taip
pat liudija tai, kad VV nepateikė publikuoti nė vieno mokslo darbo lietuvių kalba. VV negavo jokių
nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą. Be to, VV neturi doktorantų ir
nedalyvavo konkurencinguose MTEP veiklos projektuose.
Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinį matomumą ir kitus kriterijus, kuriais remiantis
vertinama MTEP veiklos kokybė, bendras VV vykdomų mokslinių tyrimų lygis vertinamas
patenkinamai.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Netaikytina

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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MTEP veiklos perspektyvumas
Netaikytina
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Remiantis atliktu vertinimu, gali būti teikiamos šios rekomendacijos:
•
•

•
•

•

•
•

•
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Institucija turėtų stiprinti savo pozicijas pagal paskelbtų mokslo darbų skaičių ir svarbiausia
publikacijų skaičių aukštos kokybės žurnaluose.
VV turėtų vykdyti mokslinių tyrimų veiklą ir pateikti rezultatus, kurie būtų labiau integruoti į
nacionalinį diskursą. VV turėtų stiprinti ryšius su Lietuvos mokslinių tyrimų bendruomene. Tai
institucijai padės geriau suprasti iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos
visuomenė, ir didinti institucijos matomumą bei poveikį.
Kadangi VV turi didinti matomumą ir poveikį socialiniame ir kultūriniame kontekste (regiono ir
valstybės mastu), rekomenduojama rengti publikacijas lietuvių kalba.
Atsižvelgiant į VV specifiką, institucija turėtų tapti svarbia jungtimi, teikiančia vertę kitiems
vienetams ir gaunančia naudos iš jų, bendradarbiaujant su kitomis akademinėmis institucijomis
nacionaliniu lygiu. Iš tiesų tarptautinį matomumą užsitikrinęs VV galėtų padėti nacionaliniams
vienetams, kuriems reikia didinti savo tarptautinį matomumą; kita vertus, VV galėtų turėti
naudos iš ryšių su institucijomis, kurios daugiau vykdo su nacionaliniais klausimais susijusią
MTEP veiklą. Yra daug galimybių dalytis patirtimi ir bendrai plėtoti veiklą. Viena iš galimybių yra
suvienyti jėgas su kitomis nacionalinėmis institucijomis teikiant paraiškas dėl tarptautinių
konkurencingų dotacijų.
Palyginti su kitomis Lietuvos institucijomis ir mokslinių tyrimų grupėmis, VV taip pat turėtų
aktyviau dalyvauti teikiant konsultacijas ir rekomendacijas. Tai svarbu, norint užtikrinti, kad
mokslinių tyrimų grupės įgyta patirtis ir žinios padėtų Lietuvoje formuoti politiką ir priimti
sprendimus.
VV neturi doktorantūros studentų; tačiau tvirti VV ryšiai su tarptautinėmis institucijomis gali
būti svarbūs skatinant ir remiant jaunų šalies mokslo darbuotojų ir Šiaurės Amerikos
mokslininkų bendradarbiavimą.
Taip pat rekomenduojama, vadovautis labiau struktūrizuotu požiūriu į mokslinių tyrimų
rezultatų teikimą ir informavimą apie juos, kuris atitinka Lietuvos mokslo tarybos standartus.
Tai reiškia, kad VV turėtų remtis Mosta pateikta metodika, kad geriau įvertintų savo veiklos
rezultatų kokybę ir poveikį.
VV turėtų suformuluoti strategiją ir viziją bei įtvirtinti savo pozicijas Lietuvoje vykdomų
mokslinių tyrimų ir švietimo kontekste.
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Energetikos ekonomika, Lietuvos energetikos institutas
VV santrumpa

LEI_EE

VV pavadinimas

Energetikos ekonomika

Institucijos pavadinimas

Lietuvos energetikos institutas

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

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

21

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

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Ekonomika (04S)

4

-

21

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Ekonomika (04S)

Lietuvos energetikos instituto (LEI) Ekonomikos VV mokslinių tyrimų veiklos kokybė pastaraisiais
metais žymiai pagerėjo, šiuo metu VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti
tarptautiniu mastu. VV atlieka tiek fundamentinius, tiek ir taikomuosius su energetika susijusius
mokslinius tyrimus ir teikia energetikos sektoriaus planavimo konceptualiuosius ir metodinius
pagrindus. Mokslinių tyrimų temos, kurioms daugiausia dėmesio skiria VV, papildo viso LEI
mokslinių tyrimų dėmesio centre esančias temas, o tai sudaro sąlygas vaisingai sinergijai.
Energetikos ekonomikos srityje VV visų pirma kuria pažangius energetikos planavimo, energijos
sistemų modeliavimo ir valdymo metodus. Reikšmingą mokslinių tyrimų kokybės pagerėjimą liudija
ir publikacijų CA WoS Q1 (Clarivate Analytics Web of Science pirmajame kvartilyje) dalis (2016 m.
didesnė nei 60%; iš jų trys įeina į pačių geriausių publikacijų dešimtuką), vis didėjantis bendrų
publikacijų su užsienio autoriais skaičius (2017 m. daugiau nei 80%), VV gaunamo užsienio
finansavimo dalis (2013-2017 m. laikotarpiu 20%) ir vis didėjantis svarbių tarptautinių mokslinių
tyrimų projektų skaičius. VV dalyvavo penkiuose programos „Horizontas 2020“ projektuose ir kai
kuriuose kituose tarptautiniuose projektuose. Du iš programos „Horizontas 2020“ projektų LEI pats
ir koordinavo, tai rodo jo didelį tarptautinį pripažinimą. Tarp geriausių užsienio konferencijose
skaitytų pranešimų buvo ir du pranešimai, skaityti prestižinėse konferencijose. Tarp geriausių gautų
nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, gauta nacionalinių institucijų (Lietuvos Respublikos
Seimo ir ministerijos) garbės apdovanojimų, kurie buvo įteikti keliems mokslininkams, taip pat
gautas ir eilinis Pasaulio energetikos tarybos vietos skyriaus apdovanojimas, kuris buvo įteiktas
keliems mokslininkams. VV labai rimtai atsižvelgė į MOSTA 2015 metais atlikto bandomojo
palyginamojo ekspertnio MTEP vertinimo rezultatus ir atliko didelius pokyčius mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros valdymo bei organizavimo srityje.
Apskritai, šiuo metu vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (naujosios
Nacionalinės energetikos strategijos kūrimo klausimais), su Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija (teikia metodines rekomendacijas ir atlieka taikomuosius tyrimus), su Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija (konsultuoja transporto strategijos klausimais) ir kitomis
ministerijomis, savivaldybėmis, verslo subjektais ir t.t. Vertinamasis vienetas puikiai geba
trasformuoti savo mokslinių tyrimų pasiekimus į nacionalinių bei tarptautinių institucijų praktiką ir į
verslo praktiką. VV įtaka socialiniams ir ekonominiams pokyčiams svarbi daugeliu aspektų. VV
rengiami svarbūs renginiai ir konferencijos dažniausiai būna specializuoti, be to, du kartus per
metus vertinamasis vienetas rengia tarptautinį jaunųjų mokslininkų renginį. Mokslininkų
dalyvavimas redakcinėse kolegijose ribotas, jie dalyvauja Lietuvos, Slovakijos ir Lenkijos mokslo
žurnalų redakcinėse kolegijose. Tarp kitų VV mokslininkų narysčių ekspertų komisijose yra ir
keturios narystės tarptautinėse associacijose. VV dalyvauja kaip institucinis narys pagrindinėse
tarptautinėse ir regioninėse organizacijose, tokiose kaip Baltijos energetinio saugumo tyrimų
platforma, Europos energijos tyrimų aljansas ir Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos.
Be to, vertinamasis vienetas prisideda ir prie mokslo ir tyrimų populiarinimo veiklos rengdamas
ekskursijas į LEI (per metus surengia 20 - 40 ekskursijų). VV siunčia aukšto rango ekspertus, kurie
konsultuoja sprendimų priėmėjus ir palaiko ryšius su šalies ir užsienio žiniasklaida. Po bandomojo
vertinimo VV socialinis ir ekonominis poveikis labai padidėjo. Bendradarbiavimas su vyriausybės
institucijomis pagerėjo. Verslo sektorius finansuoja 21% VV mokslinių tyrimų, kaip valstybiniam
mokslinių tyrimų institutui tokia finansavimo dalis yra didelė. Apskritai vertinamasis vienetas vykdo
labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės
bendruomenės ribų. VV glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu,
sprendimų priėmėjais, visuomene.
Apskritai, VV vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais
už akademinės bendruomenės ribų.

MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamojo vieneto MTEP infrastruktūrą sudaro gerai įrengtos kiekvienam mokslininkui skirtos
darbo vietos, prieiga prie visų aktualių duomenų bazių ir mokslinių tyrimų programinė įranga. Dalis
programinės įrangos buvo įsigyta naudojant tarptautinių projektų šaltinius. Vertinamasis vienetas
taip pat turi ir susižavėjimą keliantį skaičių pažangių, savo jėgomis sukurtų mokslinių tyrimų įrankių,
atskirų modelių ir papildomų priemonių, naudojamų kaip iš trečiųjų šalių gautos programinės
įrangos priedai. Viena iš VV infrastruktūros dalių yra ir Nacionalinis atviros prieigos ateities
energetikos technologijų mokslinių tyrimų centras. Darbuotojų yra 21, iš jų 14 turi mokslų daktaro
laipsnį. Pagal darbuotojų amžių didžiausia yra 35–44 metų amžiaus grupė, o kitose amžiaus
grupėse darbuotojų skaičius yra gana panašus, išskyrus pačią jauniausią darbuotojų grupę.
Konkurso keliu priimtų dirbti darbuotojų nėra nė vieno, nes per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų
priimta nebuvo. Kaip teigia pats VV, žmogiškųjų išteklių valdymo principai yra aiškūs, yra nustatytas
personalo vertinimo penkerių metų laikotarpis. Sukurtas mokslo darbuotojų kompetencijų
tobulinimo planas. Aplinka pritraukti naujiems žmonėms sukurta gera. Mokslininkams skirta
pakankamai laiko mokslo tyrimams atlikti, iš VV jie gauna didelę administracinę paramą. Kadangi
vertinamasis vienetas yra palyginti mažas, jo vidiniai procesai yra spartūs ir sklandūs. Darbuotojai
yra labai motyvuoti ir labai skatinami rengti pasiūlymus paties aukščiausio lygio mokslinių tyrimų
programoms (pvz., „Horizontas 2020“). VV moksliniai tyrimai yra orientuoti į (tarptautiniu požiūriu)
labai aktualius klausimus, kurie turi didelį tolesnės plėtros potencialą. Visos daktaro disertacijos
parašytos anglų kalba, tai nėra taisyklė, o pačių doktorantų pasirinkimas. Doktorantams labai
padeda jų doktorantūros darbų vadovai, kiti mokslininkai ir administracijos darbuotojai. Visų
susitikimų metu vyravo labai maloni ir atvira atmosfera. LEI neseniai gavo dar vieną doktorantūros
studijų vietą. Kadangi doktorantūros vietų skaičių reglamentuoja ministerija, didėjanti
doktorantūros vietų kvota vertinama kaip vertinamojo vieneto pastarojo laikotarpio mokslinių
tyrimų pripažinimas. Didesnis doktorantų skaičius prisidėtų ir prie VV būsimųjų mokslinių tyrimų
rezultatų.
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Apskritai, vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pasiekti puikius įvertinimus.

Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Per pastaruosius metus vertinamasis vienetas žymiai pagerino savo mokslinių tyrimų kokybę.
Pagrindiniai pasiekimai: VV labai sustiprino tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje,
labai padidino tarptautinių mokslinių tyrimų projektų (pvz., „Horizontas 2020“) skaičių ir sustiprino
savo atliekamų mokslinių tyrimų socialinį ir ekonominį poveikį (pvz., VV esmingai prisideda prie
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos kūrimo).
Vadovybės pastaruoju metu įgyvendinti pokyčiai yra teisingi žingsniai į priekį, ypač mokslo
darbuotojams teikiamos paskatos (pvz., už projektinių pasiūlymų rengimą), spartūs ir sklandūs
vidiniai procesai, administracinė parama, įskaitant ir vidinę korektūrą, periodiniai kas 5 metus
atliekami mokslo darbuotojų vertinimai („konkursai“), naujų darbuotojų pritraukimo sistema,
stipendijos užsienio mokslininkams/doktorantams, geras vadovavimas doktorantams.
Kai kuriuos iš minėtų pokyčių paskatino gana neigiamas VV bandomojo vertinimo metu gautas
įvertinimas, po to mokslo darbuotojų motyvacija labai padidėjo.
Rekomenduojama tęsti mokslinių tyrimų tarptautiškumo didinimo procesus ir siekius skelbti
publikacijas paties aukščiausio lygio mokslo žurnaluose.
Be to, rekomenduojama tęsti ir toliau gerinti bendradarbiavimą su ministerijomis, savivaldybėmis ir
verslo subjektais, pageidautina taip pat ir už Lietuvos ribų bei už Baltijos regiono ribų.
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Socialiniai mokslai, Lietuvos edukologijos universitetas
VV santrumpa

LEU_S

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Lietuvos edukologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

13,7

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

76,32

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Sociologija (05S)

2

0,5

4,8

Psichologija (06S)

4

1,2

6,8

Edukologija (07S)

3

9,1

59,32

Vadyba ir administravimas, Ekonomika, Komunikacija 3
ir informacija (03S, 04S, 08S)

2,9

5,4

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Sociologija (05S)

Sociologija yra mažiausia šio VV grupė. VV MTEP veiklos kokybė vertinama patenkinamai
nacionaliniu mastu. Tarp penkių geriausių publikacijų esama ir straipsnių, paskelbtų tarptautiniuose
mokslo žurnaluose, kurie yra regioniniai; o publikacijų prestižiniuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose vis dar nėra. Sričių aprėptis plati: nuo jaunimo studijų, gerontologijos, iki įvaikių, tai rodo
VV daugelyje svarbių posričių turimą ekspertinę patirtį. Gerai dalyvaujama tarptautinėse
konferencijose, tačiau šios konferencijos nėra garsios, didelio atgarsio susilaukiančios
konferencijos. Tarptautiniai apdovanojimai rodo, kad VV mokslininkai gerai vertinami ne tik Baltijos
regione, bet ir už jo ribų. Dalyvavimas tarptautiniuose ir konkursiniuose MTEP projektuose yra
geras; nors ir būdama maža, ši kryptis labai sėkmingai pritraukia mokslinių tyrimų finansavimą iš
įvairių šaltinių. Sociologijos kryptyje dirbantys mokslininkai laimėjo didelę Norvegijos dotaciją, skirtą
gebėjimų stiprinimui, ir atliko jau nebe pirmą didelės apimties nacionalinį projektą. Projektų
įvairovė rodo, kad ši kryptis gali būti lanksti, galima teikti paraiškas ir laimėti konkursus tiek dėl
didelių ilgalaikių projektų, tiek ir dėl mažesnių bei trumpesnės trukmės projektų. Kai kurie projektai
yra susiję su tarptautiniu bendradarbiavimu, juose mokslininkai yra dalyvę ir kaip pagrindiniai
partneriai, ir kaip eiliniai partneriai. Deja, dalyvavimas projektuose neišsirutuliojo į aukštos kokybės
publikacijas. Jokios doktorantūros studijos, susijusios su šia kryptimi, nevykdomos.
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Psichologija (06S)

Psichologija yra viena iš daugiausiai pasiekusių VV krypčių, ji yra aukšto lygio ir tarptautiniu mastu
pripažinta. Tarp publikacijų esama ir straipsnių, paskelbtų referuojamuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose, atsirandančių iš tarptautinio bendradarbiavimo, parašytų bendrai su užsienio
mokslininkais. Grupės nariai susilaukė sėkmės, ypač tais atvejais, kai buvo taikomas daugiadalykinis
požiūris. Tačiau jų darbai paprastai nesitaiko į paties aukščiausio lygio žurnalus, kas tarptautinėje
psichologijoje būtų tipinė strategija. Vieno knygos skyriaus publikavimas pagrindiniame
tarptautiniame vadove apie mažų vaikų mąstymą yra labai geras mokslinių tyrimų rezultatas.
Mokslinių straipsnių pristatymai gerai žinomose tarptautinėse konferencijose rodo mokslinių
tyrimų matomumą pasauliniu mastu. Mokslininkai gavo nemažai prestižinių nacionalinių ir
tarptautinių apdovanojimų. Apdovanojimai rodo tiek mokslinį, tiek ir visuomeninį mokslininkų
indėlį. Konkurencija MTEP projektuose yra labai gera. Labai įdomus projektų spektras laimėjo
keletą didelių finansavimo konkursų ir nagrinėja tam tikras laiku iškeltas temas, susijusias ir su
švietimu (pvz., mokymasis visą gyvenimą, formalusis ir neformalusis mokymas, pačių
besimokančiųjų reguliuojamas mokymasis/mokymosi savireguliacija). Projektų partnerių
diapazonas: nuo artimesniųjų (Baltijos šalių) iki tolimesniųjų (Airija, Jungtinė Karalystė, Austrija,
Kinija).

Edukologija (07S)

Edukologijos kryptis yra didelė, nes ji dalis universiteto, kuriame edukologija yra pagrindinė
mokymo sritis. Tačiau mokslinių tyrimų kokybė ne visada atitinka su tokia pagrindine kryptimi
siejamus lūkesčius. Atsižvelgiant į tai, kad pagal VDDA ši grupė yra didelė, MTEP veiklai plėstis
potencialo yra, ypač kokybės aspektu. Tarp geriausių publikacijų didžiausiuose tarptautiniuose
mokslo žurnaluose nebuvo nė vieno straipsnio, kuris būtų paskelbtas pačiuose prestižiškiausiuose
tarptautiniuose mokslo žurnaluose; tačiau VV mokslininkai kartu su užsienio mokslininkais yra
bendrai paskelbę keletą mokslinių straipsnių ir knygos skyrių. Tarptautinės publikacijos paprastai
buvo skelbiamos tokia forma: konferencijų pranešimų rinkiniuose, tarptautiniuose redaguotuose
rinkiniuose ir kitose knygose, orientuotose į lyginamąsias studijas. Nors tai ir gerai, galima padaryti
ir daugiau, tikslingai nukreipiant šiuos mokslo darbus, kad jie būtų paskelbti kaip aukšto lygio
mokslo žurnalų publikacijos. Šio VV mokslinių tyrimų portfelyje neatstovaujama kelioms aktualioms
šiuolaikinės edukologijos mokslinių tyrimų temoms. Kita vertus, edukologijos VV yra įsitraukęs į
kelis mokslinių tyrimų projektus, tarp kurių yra tarptautinių projektų. Daugelyje šalių vykusiose
įvairiose tarptautinėse konferencijose buvo perskaityta pranešimų įvairiomis temomis. Malonu
matyti, kad tarp gavusių apdovanojimus VV mokslininkų yra ir 3 jauni mokslininkai. Kiti
apdovanojimai buvo gauti už indėlį į socialinę sritį ir indėlį į tarptautinę pažangą (pvz, olimpiniai
žiedai). Dalyvavimas tarptautiniuose ir konkursiniuose MTEP projektuose yra stiprus, pasižymintis
dideliu tarptautiškumu. Projektų partneriai yra iš Baltijos ir Europos šalių, Azijos ir Kinijos. Gautasis
finansavimas ne visada buvo didelis, tačiau rezultatai, palyginti su gautu finansavimu, yra
nepaprastai vertingi; pvz., magistrantūros kursų kūrimas, atviros prieigos prie mokslo publikacijų
suteikimas, mokymo turinio Vidurinėje Azijoje atnaujinimas ir kt. VV stiprybė yra ta, kad čia
organizuojamos sėkmingos doktorantūros studijos. Iš viso, nuo 2013 m. iki 2017 m. apgintos 29
daktaro disertacijos. Išvada: šio VV vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio/stiprūs, pripažinti
nacionaliniu mastu su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
Vadyba ir administravimas, Ekonomika, Komunikacija ir informacija (03S, 04S, 08S)

LEU kontekste Valdymas ir administravimas, Ekonomika, Komunikacija ir informacija atstovauja
labai mažoms kryptims, ir į šį faktą reikia atsižvelgti. Turint mintyje grupės mažumą, didelio
skaičiaus aukšto lygio mokslo rezultatų tikėtis nerealu. Tačiau, kita vertus, visos šios kryptys
priklauso disciplinoms, kurios paprastai didžiausią dėmesį skiria publikacijoms aukšto lygio, didelį
cituojamumo rodiklį turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Tokių publikacijų LEU
mokslininkų darbų portfeliuose paprastai trūksta. Grupė daugiausia dėmesio skiria vietiniams
mokslo žurnalams ar knygoms, mažiau vartoja tarptautines kalbas. Net jei ir atsižvelgtume į grupės
mažumą, aiškiai dar yra kur tobulėti. Moksliniai tyrimai buvo pristatyti keliose svarbiose
tarptautinėse konferencijose, konkurencingumo pasaulyje ir lyginamosios ekonomikos kryptyse.
Gauta prestižinių ir tarptautinių apdovanojimų; vienas pats geriausias mokslininkas gavo net du
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apdovanojimus iš penkių gautų. Stiprybė yra dalyvavimas tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektuose (e.Interreg IV ir V, Baltic Region, Europrise), kuriuose pasiekti
žymūs mokslinių tyrimų rezultatai, tokie kaip paskelbtos publikacijos ir konferencijose perskaityti
pranešimai. Projektai įvairuoja nuo mažesnės apimties projektų iki didesnių projektų, gavusių labai
gerą finansavimą. Kai kuriuose iš šių projektų vertinamojo vieneto mokslininkai dalyvauja kaip
pagrindiniai partneriai.

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

LEU_S daro didelį poveikį keletoje mokslo krypčių. Mokslininkai yra nacionalinių ir tarptautinių
mokslo žurnalų redakcinių kolegijų nariai. LEU yra surengęs tarptautinių konferencijų, o jo
darbuotojai dirba keliose tarptautinėse organizacijose arba ekspertų darbo grupėse. Vertinamojo
vieneto darbuotojai dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos banko / Lietuvos
centrinės kredito unijos komitetuose. Vertinamasis vienetas bendradarbiauja su keliais verslo
sektoriaus atstovais, nors, atrodo, kad viena uždaroji akcinė bendrovė yra partnerė, kuriai teikiama
pirmenybė. Projektai su šia partnere daro didelį socialinį ir ekonominį poveikį. Įsivertinimo
ataskaitoje pateikiamas keleto vertinamojo vieneto dėstytojų išleistų monografijų sąrašas. Šiose
knygose nagrinėjamos nacionalinės svarbos temos, pvz., mokytojų kompetencijų tyrimas. Kai kurie
labai gerą poveikį turintys mokslo rezultatai yra susiję su 7 metų trukmės tarptautiniu, kartu su
užsienio partneriais vykdomu projektu, kuris yra NEPL projekto dalis ir kuriame dalyvauja mokytojai
stažuotojai, tėvai ir maži vaikai. Darbai apie įtraukiąsias mokyklas taip pat turi didelį socialinį ir
ekonominį poveikį tiek nacionaliniu mastu, tiek ir tarptautiniu mastu. Vietiniai projektai (pvz.,
projektai skirti istorijos žaidimams, savireguliavimui) daro labai gerą socialinį ir ekonominį poveikį.
Labai geras poveikis ir įvairiose žiniasklaidos priemonėse vykdomos mokslo populiarinimo veiklos, į
kurią įtraukiami įvairūs socialiniai dalininkai.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV sekasi gerai; per ateinančius 5–10 metų jis gali pagerinti savo MTEP veiklos kokybės ir
ekonominio bei socialinio poveikio įvertinimą 2 balais. Dauguma VV darbuotojų priklauso
vyresnėms kartoms; galima VV silpnybė yra ta, kad net 18 asmenų yra vyresni nei 64 metų amžiaus,
o tik 5 yra jaunesni nei 35 metų amžiaus. Kita vertus, VV vadovybė turi tvirtą strategiją toliau gerinti
šio VV kokybę; o aukštos kokybės tarptautiniai moksliniai tyrimai jau tapo prioritetu. Mokslininkai
palaiko ryšius su 28 šalių kolegomis; neseniai VV lankėsi 50 užsienio šalių mokslininkų. Strateginis
planas, kuriame yra 3 pagrindinės sudedamosios dalys ir nurodytos MTEP temų sritys, rodo gerą
potencialą; temų atranka vyko „iš apačios į viršų“, o šios temos atspindi pasauliniu ir Europos mastu
rūpimas problemas. Jos puikiai atitinka LEU_SLEU_S kompetencijų potencialą. VV aiškiai daug
nuveikė įsteigdamas laboratorijas, centrus/institutus, kursus ir eksperimentines mokyklas (be kitų),
teikdamas paramą mokslininkams ir studentams bei skatindamas novatoriškus mokslinius tyrimus.
Ypač perspektyvus yra Edukacinių tyrimų instituto įsteigimas. Įsteigtasis vaikų darželis suteikia
unikalią „natūralios aplinkos“ mokslinių tyrimų laboratoriją, taip pat mokytojų rengimo, remiantis
„geriausia praktika“, galimybę. Buvo investuojama į bibliotekas, specialiąją programinę įrangą ir
elektroninius žurnalus. Naujos atlyginimo paskatos už studijų medžiagos pritaikymą teikti
elektroniniu formatu yra toliaregiškas žingsnis. Susijungimas su VDU laikomas galimybe padidinti
mokslinių tyrimų tarptautiškumą, identifikuojant stipriausias plėtros sritis. Ekspertų grupės
apsilankymo vietoje metu buvo paminėta keletas patikimų strategijų, kaip padidinti vertinamojo
vieneto tarptautiškumą. VV bando paversti savo socialinį ir poveikį, kaip kad yra su SMART projektu,
galimybėmis gauti daugiau nacionalinio finansavimo. Doktorantus į VV traukia jo turimos
ekspertinės žinios, kurias jis yra sukaupęs specializuotose srityse, tokiose kaip muzikos mokymas,
kompiuterinių žaidimų edukacija ir socialinė įtrauktis. Iš 28 užregistruotų doktorantų 3 doktorantai
yra iš užsienio. Nors doktorantūros studijų sričių įvairovė ir gali trukdyti rengti bendruosius bazinius
metodologijos kursus, šiokį tokį susirūpinimą kelia tai, kad siūloma mažai bazinių metodologinių
mokymų. Iš teigamų dalykų paminėtina tai, kad iš užsienio atvykę doktorantai labai teigiamai
atsiliepia apie savo turimus labai gerus ryšius su doktorantūros vadovais, taip pat apie galimybes
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konsultuotis su mokslo darbuotojais iš užsienio, kurie turi ekspertinių žinių ir patirties šių skirtingų
disciplinų metodikos srityje, dažniausiai mokomųjų vizitų į kitus universitetus (pvz., Kopenhagos,
Friburgo, Londono) metu. Ataskatoje jie mini ir galimybes dirbti projektuose bei rašyti bendrus
darbus su savo doktorantūros vadovais.

Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Kadangi Edukologijos mokslo kryptis turi labai daug ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, o
tai gali trukdyti mokslinių tyrimų veiklai, reikia sukurti strategiją, kaip pereiti prie visą darbo
dieną dirbančių darbuotojų įdarbinimo.
2. Sociologijos, Edukologijos ir valdymo mokslo kryptims reikia agresyvesnės strategijos,
nukreiptos į publikacijas aukštesnio lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir geresnių
strategijų, kaip paversti dalyvaujant MTEP projektuose gautus mokslinius rezultatus
mokslinėmis publikacijomis.
3. Užuot skelbę darbus konferencijų pranešimų rinkiniuose, mokslininkai turėtų nukreipti dėmesį į
aukšto lygio mokslo žurnalus. Universitetas turi vertinti mokslinio darbo rezultatus, mokslininkų
pasiektus per ilgesnius vertinimo laikotarpius, kad šiam tikslui pasiekti mokslininkams būtų
skirta daugiau laiko.
4. Doktorantams turėtų būti suteikta galimybė išklausti bazinį metodologijos mokymo kursą.
5. Turėtų būti parengta strategija, kaip panaudoti socialinį ir ekonominį poveikį turinčią veiklą,
siekiant gauti daugiau nacionalinio (įskaitant ir privatų) finansavimo.
6. Pirmajame susijungimo su VDU etape labiau subalansuoto bendro mokslinių tyrimų sričių
sąrašo paieška turės būti subalansuota su rizika prarasti kitas sritis, kuriose abi institucijos daro
labai gerą fundamentinį ir taikomąjį poveikį. Nors siūlomas bendras Edukologijos tyrimų
institutas ir yra geras pirmasis žingsnis, reikia aiškiai suformuluoti strategiją, kaip integruoti
kitas sritis, kurios dubliuojasi arba gali būti tarpusavyje suderintos.
7. Tiek Pasakojamųjų žaidimų laboratoriją (Narrative Play Laboratory), tiek ir „pavyzdinį vaikų
darželį“ (“model kindergarten”) būtų galima aktyviau reklamuoti, kad jais susidomėtų ir užsienio
mokslininkai.
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Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademija, Lietuvos generolo Jono
Žemaičio karo akademija
VV santrumpa

LKA_LKA

VV pavadinimas

Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademija

Institucijos pavadinimas

Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademija

Institucijos tipas

Universitetas

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

3

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

15,24

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

2

1,5

5

Teisė, Vadyba ir administravimas, Ekonomika,
Sociologija (01S, 03S, 04S, 05S)

1

1,5

10,24

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

4

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai (02S)

Remiantis šios institucijos pastarųjų penkerių metų kiekvienų atskirų metų metiniais MTEP veiklos
įvertinimais, kaip antai: duomenimis apie mokslinių tyrimų veiklą ir dalyvavimą tarptautiniuose
MTEP projektuose; geriausių mokslinių tyrimų rezultatų ir geriausių užsienio konferencijose
skaitytų pranešimų sąrašu; dalyvavimu konkursiniuose MTEP projektuose; svarbiausiais
nacionaliniais ir tarptautiniais apdovanojimais; taip pat apgintų disertacijų skaičiumi ir užsienio
doktorantų skaičiumi, vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu, vykdomų
mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas. Nustatyta, kad vertinamojo vieneto pagrindinis dėmesys
skiriamas mokymui (besimokančių kariūnų mokymui ir kariuomenės karininkų mokymuisi visą
gyvenimą), taip pat politikos analizei nacionaliniu lygmeniu. Nors VV MTEP veiklos darbotvarkę
nustato Krašto apsaugos ministerija, mokslinių tyrimų diapazonas yra platesnis už siaurai apibrėžtą
krašto apsaugos ir nacionalinio saugumo sritį, į jį įeina ir platesnis energetikos politikos vertinimas,
ir tokios temos kaip šeimos planavimas, išėjimas į pensiją, darbo sociologija. Nepaisant vertinamojo
vieneto dalyvavimo tarptautinėse gynybos institucijose, jo tarptautinė akademinė veikla yra ribota
(net jei įskaitytume publikacijas IOS, Latvijos universiteto ir HIIA leidiniuose). Vertinamojo vieneto
šios krypties MTEP veiklos rezultatai yra daugiausia susiję su vidaus leidybos vietomis (pačioje LKA
ar platesniame regione). Tik keletas publikacijų yra susijusios su tikrai tarptautiniais mokslo
leidiniais, tačiau vis tiek tik su tokiais, kurių akademinis poveikis yra ribotas. Vertinamasis vienetas ir
pats leidžia keletą mokslo tyrimų leidinių, t.y. monografijų seriją ir du mokslo žurnalus. Nepaisant
VV kvalifikacijos ir prieigos prie stipraus tarptautinių gynybos institucijų tinklo bei unikalios
vertinamojo vieneto prieigos prie karinių duomenų bazės, jo dalyvavimas aukšto lygio
tarptautinėse akademinėse konferencijose taip pat yra ribotas ir yra žemesnis už jo turimą
potencialą. Akademiniai apdovanojimai taip pat dažniausiai yra nacionaliniai (Lietuvos mokslo
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tarybos) arba vidiniai, o tai nerodo tarptautinio akademinio pripažinimo. Doktorantūros studijas
taip pat reikia smarkiai plėsti. Vertinamuoju laikotarpiu apginta tik viena daktaro disertacija (ir ji
parašyta lietuvių kalba); o šiuo metu tebevykdomų doktorantūros projektų skaičius yra labai mažas.
Dalyvavimą tarptautiniuose konkursiniuose MTEP projektuose irgi reikia toliau gerinti.
Teisė, Vadyba ir administravimas, Ekonomika, Sociologija (01S, 03S, 04S, 05S)

Remiantis institucijos pastarųjų penkerių metų kiekvienų atskirų metų metiniais MTEP veiklos
vertinimais, kaip antai: duomenimis apie mokslinių tyrimų veiklą ir dalyvavimą tarptautiniuose
MTEP projektuose; geriausių mokslinių tyrimų rezultatų ir geriausių užsienio konferencijose
skaitytų pranešimų sąrašu; dalyvavimu konkursiniuose MTEP projektuose; svarbiausiais
nacionaliniais ir tarptautiniais apdovanojimais; taip pat apgintų disertacijų skaičiumi ir užsienio
doktorantų skaičiumi, vertinamasis vienetas vertinamas silpnai nacionaliniu mastu, vykdomi žemo
lygio moksliniai tyrimai. Nustatyta, kad VV dėmesys pirmiausia skiriamas dėstymui (studijuojančių
kariūnų mokymui ir kariuomenės karininkų mokymuisi visą gyvenimą), taip pat politikos analizei
nacionaliniu lygmeniu. Nors MTEP veiklos darbotvarkę nustato Krašto apsaugos ministerija,
mokslinių tyrimų diapazonas yra platesnis negu siaurai apibrėžta krašto apsaugos ir nacionalinio
saugumo sritis, į šį diapazoną įeina ir platesnis energetikos politikos vertinimas, ir tokios temos kaip
šeimos planavimas, išėjimas į pensiją, darbo sociologija. Nepaisant vertinamojo vieneto dalyvavimo
tarptautinėse gynybos institucijose, jo tarptautinė akademinė veikla yra ribota (net jei įskaitytume
publikacijas IOS, Latvijos universiteto ir HIIA leidiniuose). VV šios krypties MTEP veiklos rezultatai
yra susiję vien tik su vidaus leidiniais (leidžiamais pačioje LKA ar platesniame regione) ir su keletu
straipsnių (atvirosios prieigos) talpyklose/žurnaluose, bet jų tarptautinė įtaka yra labai ribota. Tai
tam tikra prasme neatitinka dalyvavimo tarptautinėse akademinėse konferencijose lygmens;
matyt, sunku perkelti konferencijose skaitytus pranešimus į aukšto lygio, didelį cituojamumo rodiklį
turinčius mokslinius straipsnius. Per vertinamąjį laikotarpį daktaro disertacijų apginta nebuvo,
matyt, kad nėra ir jokių šiuo metu vykdomų doktorantūros projektų. Tarptautiniuose
konkursiniuose MTEP projektuose nedalyvauta. Apskritai, pagal turimas pajėgas (11,7 VDDA) šio VV
MTEP veiklos rezultatai vertintini kaip silpni.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Remiantis pastarųjų penkerių metų MTEP veiklos rezultatų įvertinimu ir atsižvelgiant į: verslo ir
viešojo sektoriaus (Lietuvos ir užsienio) MTEP veiklos užsakymus; mokslinių tyrimų rezultatų ir
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sutarčių su privataus sektoriaus subjektais socialinio ir
ekonominio poveikio vertinimus; mokslininkų dalyvavimą nacionalinių ir tarptautinių darbo grupių
bei ekspertų grupių veikloje; visuomenei ar ūkio subjektams teikiamas konsultacijas; dalyvavimą
nacionalinėse ir tarptautinėse akademinėse konferencijose ir renginiuose; akademinių konferencijų
ir renginių organizavimą; narystę akademinių žurnalų redakcinėsė kolegijose ir į mokslo
populiarinimo veiklą, buvo nustatyta, kad VV atlieka visuomenei svarbius mokslinius tyrimus, ir kad
jis yra svarbus MTEP partneris už akademinės bendruomenės ribų, o santykis su verslu, sprendimų
priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai institucijai.
Taip pat buvo nustatyta, kad (nieko stebėtino) užsakomieji tyrimai, atrodo, vykdomi daugiausia
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai. Tas pats pasakytina ir apie daugelį suteiktų
konsultacijų, šia prasme VV yra svarbus minėtai pagrindinei suinteresuotajai šaliai. Tačiau VV
narystė tarptautiniuose komitetuose ir ekspertų grupėse yra ribota. VV reguliariai organizuoja
konferencijas ir yra gana aktyvus mokslo populiarinimo veiklos (renginiai, publikacijos) dalyvis. Vis
dėlto VV narystė redakcinėse kolegijose dažniausiai apsiriboja LKA vidaus žurnalais arba vietiniais
forumais. Narystė akademiniuose susivienijimuose daugiausia yra susijusi su ERGOMAS, dažniausiai
ribotai dalyvaujant pagrindiniuose politikos mokslų tinkluose ir (arba) ekspertų grupėse. Apskritai,
VV ryšiai su (potencialiais) socialiniais dalininkais, išskyrus KAM, atrodo, yra gana silpni.
MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas, atliktas remiantis: fakulteto ir personalo sudėties peržiūra; MTEP infrastruktūra;
numatomomis plėtros kryptimis; nurodytu dalyvavimu nacionalinėse ir tarptautinėse MTEP
infrastruktūrose; žmogiškųjų išteklių valdymo principais; VV strateginiu planu, taip pat
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pasaulinėmis tendencijomis šioje mokslo srityje, ir nustatyta, kad VV turi potencialą žymiai
pagerinti savo įvertinimus, o vertintojai įsitikinę, kad per ateinančius 5–10 metų VV gali pagerinti
savo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 4 balais. Vertintojai
atkreipė dėmesį į reikšmingus žmogiškųjų išteklių specialistų įsipareigojimus skatinti aukštos
kokybės mokslinius tyrimus ir kurti naują strateginį planą. Esama įrodymų, kad vyks mokslinių
tyrimų išteklių konsolidacija ir bus padaryta pažanga įtraukiant vidaus žurnalus į Scopus. Tas faktas,
kad į pateiktus skelbti straipsnius ir darbo dokumentus (o ne tik į jau paskelbus ar priimtus skelbti
straipsnius) atestacijos metu irgi atsižvelgiama, gali sukurti sėkmingos darbuotojų skatinimo
sistemos pagrindą. Nepaisant to, reikia įspėti: trumpalaikiai vertinimo ciklai kelia riziką, kad
mokslininkai pasirinks skelbti savo darbus žemesnės kokybės (bet greitos apyvartos) mokslo
leidiniuose.
Be to, VV turi unikalią prieigą prie duomenų, šalies ir tarptautinių, ir tyrimų įžvalgų iš kariuomenės
(šalia finansavimo ir mokslinių tyrimų rangos sutarčių), kas sukuria neprilygstamą nišą
pažangiausiems ir konkurencingiems mokslinių tyrimų rezultatams. Nepaisant to, kad biudžetą ir
mokslinių tyrimų sistemą (kartu su besikartojančiais konkrečiais mokslinių tyrimų prašymais) teikia
Krašto apsaugos ministerija, nėra gauta pranešimų apie jokius tiesioginius akademinės laisvės
suvaržymus. Kadangi tai hierarchinė karinė organizacija, ji labai priklauso nuo komandos vado
paskatų ir vizijos, o šiuo metu, atrodo, kad esama tvirto pasiryžimo gerokai pagerinti VV mokslinių
tyrimų profilį. Be to, fakultetas ir jo vadovybė atrodo motyvuoti, įsitraukę ir entuziastingi dėl šios
naujos misijos ir vizijos. Apskritai VV sąlygos (galimybės keliauti, dėstymo krūviai) atrodo geriau nei
kituose valstybiniuose universitetuose. Nors į ataskaitas apie naujausius įvykius (pvz., dalyvavimą
naujuose projektuose, pavyzdžiui, Horizontas 2020, SPARTA ir naujos ERASMUS + programos
galimybės) vertinimo metu buvo negalima atsižvelgti ir nebuvo atsižvelgta, šios ataskaitos rodo,
kad pokyčiai gali vykti tikrai sparčiai. Be to, faktas, kad ne visos valstybės finansuojamos
doktorantūros vietos yra užpildytos, rodo aiškų pasiryžimą siekti selektyvumo ir kokybės kontrolės.
Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta pirmiau, VV turi gana didelį potencialą pagerinti savo
mokslinių tyrimų rezultatus, turint mintyje numatomą specialaus tyrimų centro įkūrimą ir mokslinių
tyrimų personalo plėtrą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Šalia bendros rekomendacijos ir toliau laikytis jau minėto įsipareigojimo pasiekti numatytą
mokslinių tyrimų potencialą, buvo iškeltas ir klausimas ir dėl konfidencialių, slaptų tyrimų (kurių
negalima skelbti ir į kuriuos dėl to negalima atsižvelgti atliekant veiklos vertinimą). Tikriausiai,
kokia nors forma ir šių rezultatų formalus pripažinimas gali būti įtrauktas į veiklos rezultatų
vertinimo schemą.
2. Be to, reikia pagerinti doktorantūros darbo integravimą į karo vado darbą. Visi doktorantai, su
kuriais ekspertų komisija susipažino, visą darbo dieną buvo užsiėmę vykdami savo kaip visu
etatu dirbančių kariškių pareigas, taigi visi jų moksliniai tyrimai, įskaitant ir keliones į
konferencijas, vyko jų apmokamų ar neapmokamų atostogų ir švenčių sąskaita. Siekiant tvarių
aukštos kokybės doktorantūros studijų, šis klausimas turi būti oficialiai išspręstas.
3. Be to, ekspertų grupė sužinojo, kad oficialiai į doktorantūros programą gali būti įtraukti tik
kariuomenės nariai, tačiau keliais atvejais buvo padarytos išimtys ir priimti civiliai. Tai skatintina
praktika, šiuo klausimu būtinai reikia sukurti skaidrią teisinę situaciją.
4. Bibliotekos atnaujinimą rekomenduojama tęsti.
5. Rekomenduojama įsteigti tarptautinio akademinio rašymo centrą (kur būtų teikiama ir kalbos
redagavimo paslauga).
6. Turėtų būti nustatytos skaidrios judumo (konferencijų ir mokslinių tyrimų komandiruočių)
finansavimo skyrimo gairės.
7. Vertinant VV mokslinių tyrimų rezultatus, reikėtų atsižvelgti į tai, kad tik civilių fakulteto
darbuotojų (sudarančių tik apie 70 proc. visų fakulteto darbuotojų, kaip kad buvo pasakyta
ekspertų grupei) darbo aprašuose yra nurodyta, kad 30 proc. jų darbo laiko skiriama
moksliniams tyrimams atlikti.
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Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos socialinių tyrimų centras
VV santrumpa

LSTC

VV pavadinimas

Lietuvos socialinių tyrmų centras

Institucijos pavadinimas

Lietuvos socialinių tyrmų centras

Institucijos tipas

Mokslinių tyrimų institutas

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

25,98

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

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Ekonomika (04S)

2

2,92

-

Sociologija (05S)

3

23,06

-

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Ekonomika (04S)

Ekonomika sudaro tik mažąją vertinamojo vieneto portfelio dalį, o MVVDA, skirtas šiai krypčiai, yra
nedidelis. Mokslinių tyrimų rezultatai, kurie pateikti kaip ekonomikos krypties rezultatai, kartais yra
artimesni kitoms disciplinoms. Nors publikacijos aukšto lygio, didelius cituojamumo rodiklius
turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose (Web of Science, Clarivate Analytics) paprastai
laikomi pagrindiniais ir tinkamais ekonomikos krypties mokslo tyrimų rezultatais, šis vertinamasis
vienetas vykdo daugiadalykius tyrimus, o jo tikslas nėra tobulinti ekonomikos mokslo kryptį
tradicine prasme. Taigi, mokslinių tyrimų darbuose daugiausia dėmesio skiriama visuomenės
gerovės, mokestinės moralės ir nelygybės problemoms. Ekspertų grupė sutinka, kad, nors
vertinamasis vienetas ir vertinamas ekonomikos kryptyje, šiuo atveju gali būti vartojama platesnė
ekonominio požiūrio į mokslą sąvoka.
VV pripažįsta, kad ekonomikos kryptyje jis nėra tarptautinis veikėjas. Tarptautiškumo lygis yra
žemas. Beveik pusė publikacijų, minimų metinėje duomenų ataskaitoje, yra paskelbta lietuvių kalba.
Net kai kurios publikacijos anglų kalba skelbiamos Lietuvos mokslo žurnaluose. Kita vertus,
nacionaliniu lygmeniu šis VV dirba su socialine ir ekonomine veikla susijusiose srityse, kurios yra
unikalios Lietuvos mokslinių tyrimų erdvėje ir kurių tyrimai nėra vykdomi kitose institucijose. Be to,
pastaraisiais metais tarptautinių publikacijų skaičius didėjo. VV taip pat yra pagrindinis partneris
projekte apie sunkumus, iškilusius gerovės valstybės sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje. Konferencijų
pranešimai skaityti gerose, bet ne pačiose prestižiškiausiose konferencijose. Vertinamojo vieneto
atliekami moksliniai tyrimai daugiausia orientuoti į nacionalines problemas. Nors vertinamasis
vienetas yra unikalus siūlydamas vienintelę Lietuvoje socialinės verslininkystės programą, ši kryptis
vis dar yra nepakankamai išvystyta.
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Sociologija (05S)

Sociologijos kryptyje VV yra stiprus nacionaliniu mastu, pasiekęs ir tam tikrą tarptautinį
pripažinimą. VV tiria svarbias socialines problemas, susijusias su socialine gerove, geografija,
demografija, etnine kilme, darbo rinka ir kt. Publikacijų skaičius rodo palyginti gerą VV
produktyvumą. Dauguma paskelbtų publikacijų yra parašytos anglų kalba, o kai kurios iš jų buvo
paskelbtos geruose mokslo žurnaluose (pvz., Sociological Forum, Nationalities Papers, Journal of
Baltic Studies, Journal of Divorce & Remarriage). Atrodo, kad VV glaudžiai bendradarbiauja su
demografijos tyrimų institutais, kurie yra stiprūs veikėjai tarptautinėje arenoje (pvz., su Max Planck
demografijos tyrimų institutu), taip pat su migracijos ir regioninės plėtros institutais. Sociologijos
sritis yra susijusi su gausiais tarptautinio bendradarbiavimo projektais, kurie veda prie bendrų su
užsienio autoriais publikacijų. Tuo pat metu VV darbuotojai pajėgūs svarbias publikacijas paskelbti
ir vieni, be bendraautorių. Mokslinės produkcijos pagrindinis taikinys yra moksliniai žurnalai, o tai
yra teigiamas dalykas, turint mintyje dabartines šios srities tendencijas ir didėjančią publikacijų
indeksuotuose mokslo žurnaluose reikšmę. Tuo pat metu VV ataskaitose nurodo ir knygų skyrius,
įtrauktus į pagrindinių tarptautinių akademinių leidyklų leidžiamas knygas. LSTC labai gerai sekėsi
laimėti nacionalinį konkursinį finansavimą, tačiau pastaraisiais metais finansavimas iš tarptautinių
programų sumažėjo Be to, VV tarptautiniuose projektuose retai atlieka pagrindinio partnerio
vaidmenį. Apskritai, VV mokslinė produkcija sociologijos srityje yra gera ir yra susilaukusi tam tikro
tarptautinio pripažinimo, tačiau ji retai pasiekia pačias prestižiškiausias publikavimo vietas.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV MTEP veikla yra labai svarbi visuomenei. MTEP temos yra tiesiogiai susijusios su socialine
politika ir politikos raida. VV yra glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir su
verslu, sprendimų priėmėjais bei visuomene. LSTC prisideda prie būsimųjų mokslo darbuotojų ir
socialinių klausimų ekspertų mokymo. Centras turi platų bendradarbiavimo su valdžios
institucijomis ir socialinių partnerių organizacijomis tinklą. Daugeliu atvejų LSTC mokslininkai taip
pat dirba kaip vyriausybės, ministerijų ir kitų viešųjų institucijų ekspertai arba konsultuoja Seimo
narius. VV dalyvavo rengiant kelis įstatymų projektus (pvz., darbo kodekso projektą, valstybinio
socialinio draudimo projektą, ligos ir motinystės socialinio draudimo projektą, nedarbo socialinio
draudimo projektą ir kitų teisės aktų projektus). Centro atliekami taikomieji tyrimai, taip pat
ekspertinė veikla yra didelės vietinės ir regioninės svarbos ir yra ypač aktualūs tuo, kad nagrinėja
tokias svarbias problemas, kaip kad kai kurių regionų gyventojų skaičiaus mažėjimas, teritorinė
atskirtis ir nelygybė. Be to, VV yra pasirašęs bendradarbiavimo susitarimą su NATO pajėgų
integracijos Lietuvoje padaliniu. Taigi LSTC atlieka svarbų vaidmenį prisidėdamas prie Lietuvos
socialinės ir ekonominės politikos. Be to, VV darbuotojai yra matomi žiniasklaidoje ir viešosiose
diskusijose. VV skelbia politikos santraukas platesnei auditorijai; jis taip pat pasiekia visuomenę
dalyvaudamas radijo programose, duodamas interviu ir skelbdamas spaudos pranešimus. Apskritai,
VV moksliniai tyrimai visuomenei yra svarbūs. VV yra glaudžiai susijęs ne tik su akademine
bendruomene, bet ir su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

MTEP veiklos perspektyvumas
Mokslo tyrimų personalo amžiaus struktūros analizė rodo, kad darbuotojai yra gana jauni (daugiau
nei pusė jų yra iki 45 metų amžiaus), tai yra perspektyvu ir rodo gerą plėtros potencialą. VV turi
gerą virtualiąją ir fizinę infrastruktūrą (kompiuterius, programinę įrangą, duomenų bazes). Nors
LSTC pats ir neturi savo (fizinės) bibliotekos, jo mokslininkams prieinamos kitos aplinkinės
akademinės bibliotekos, kurios suteikia prieigą prie reikalingų išteklių. VV sėkmingai laimi
nacionalinius konkursus dėl programų finansavimo (VV yra stabilus pagal projektų skaičių, bet
bendra gaunamų lėšų suma mažėja). Tuo pat metu sėkmė gaunant tarptautines dotacijas vis
mažėjo (tiek pagal bendrą projektų skaičių, tiek ir pagal gautų lėšų sumą). Tačiau VV darbuotojai
aktyviai ieško naujų galimybių (pvz., nauji projektai su Skandinavijos partneriais). Esant dabartiniam
vertinamojo vieneto dydžiui ir mokslo tyrimų darbuotojų patirčiai, yra potencialo padidinti tiek
mokslinės produkcijos kokybę, tiek ir jos kiekybę. LSTC darbuotojai turi potencialą prisidėti ir prie
tarptautinių socialinių mokslų raidos, jei tik bus imamasi reikiamų žingsnių siekiant paremti ir
56

Socialinių mokslų srities ekspertų grupė

patobulinti publikacijų skelbimo tarptautiniuose leidiniuose įgūdžius. Vadovybė gerai supranta VV
silpnąsias puses (pvz., nenuoseklų finansavimą ir nepakankamą dalyvavimą tarptautiniuose
projektuose, kuklias darbuotojų mokymo galimybes) ir ieško strategijų, kaip šias problemas
išspręsti. VV per artimiausius 5-10 metų yra pajėgus pagerinti savo MTEP veiklos kokybės ir
ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
-

Tarptautiškumo lygis gali būti padidintas, ir VV gali tapti labiau matomas tarptautinėje arenoje.
Norint pasiekti didesnį tarptautiškumo lygį, gali būti naudojamos kelios strategijos. Pirma,
doktorantai turėtų būti skatinami rašyti daktaro disertacijas anglų kalba. Tokia strategija
padėtų paskelbti doktorantūros mokslinių tyrimų rezultatus anglų kalba, pageidautina
tarptautiniuose leidiniuose. Antra, patartina skirti daugiau lėšų doktorantų tarptautiniam
judumui. Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir studijų programų tarptautiškumą, būtina, kad
doktorantai mokytųsi skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose, kad lankytų vasaros
mokyklas ir užmegztų naujus ryšius. Parama tarptautiniam judumui taip pat galėtų paskatinti
doktorantus rašyti disertacijas ir skelbti publikacijas anglų kalba. Geras būdas padėti
mokslininkams skelbti daugiau tarptautinių publikacijų galėtų būti akademinio rašymo kursas.

-

VV gerai supranta potencialias grėsmes finansavimo stabilumui ir aktyviai ieško naujų galimybių
bei tarptautinio bendradarbiavimo projektų, ypač kai kalbama apie programą Horizontas 2020.
Tuo pat metu patartina paieškoti ir naujų finansavimo šaltinių bei juos pabandyti juos gauti.
Atsižvelgiant į VV mokslinių tyrimų ir plėtros potencialą, vyresniuosius darbuotojus reikėtų
skatinti teikti paraiškas dėl Europos mokslo tarybos stipendijų. Būtų naudinga plėtoti – galbūt
bendradarbiaujant su kitomis mokslinių tyrimų institucijomis – projektų rašymo mentorių
programą, siekant gauti tarptautines stipendijas. Taip pat gali būti naudinga įsitraukti į Europos
mokslinių tyrimų tarybos vertinimo procesą.
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Sporto edukologijos fakultetas, Lietuvos sporto universitetas
VV santrumpa

LSU_SEF

VV pavadinimas

Sporto edukologijos fakultetas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos sporto universitas

Institucijos tipas

Universitetas

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

4

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

51,47

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

Vadyba ir administravimas (03S)

3

0,5

4,79

Ekonomika (04S)

3

1

3,78

Edukologija (07S)

3

2,5

42,9

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Vadyba ir administravimas (03S)

Šis santykinai mažas mokymo ir mokslinių tyrimų vienetas vykdo intensyvius aukšto lygio mokslo
tyrimus. Mokslininkai skelbia savo rezultatus geruose tarptautiniuose žurnaluose, įskaitant žurnalą
Journal of Business Ethics. Penkios geriausios publikacijos skelbiamos žurnaluose, užregistruotuose
Web of Science. Dėmesio centre yra sporto vadyba, kuri yra vadybos ir administravimo srities nišinė
sritis. Straipsniai parašyti kartu su kitų LSU padalinių ir kitų universitetų mokslininkais. Nors
tarptautinėje MTEP veikloje (pvz., FP 7) ir nedalyvauta, dalyvavimas konkursinėje MTEP veikloje yra
labai geras. Daugiausia tai veiksmingi ir efektyvūs smulkūs projektai, kurie – nors ir nacionaliniai –
davė rezultatų, kurie buvo paskelbti tarptautiniu mastu. Vidutinio dydžio projekto apie mobingą
rezultatas – svarbios publikacijos ir konferencijos, kurių įnašas į šią sritį yra pasaulinio lygio. Įvairių
sričių ekspertų pranešimai perskaityti atitinkamose aukšto lygio tarptautinėse konferencijose,
vykusiose įvairiose Europos šalyse.
Ekonomika (04S)

Nors tai ir mažiausia VV kryptis, jos darbuotojai vykdo intensyvią patenkinamo lygio MTEP veiklą.
Penki geriausi rezultatai rodo, kad mokslininkai daugumą savo rezultatų skelbia pripažintuose
tarptautiniuose žurnaluose. Iš penkių geriausių publikacijų keturios paskelbtos žurnaluose,
užregistruotuose Web of Science. Grupės nariai dalyvauja pripažintose konferencijose, nors tai ir
nebuvo aukšto lygio tarptautinės konferencijos. Tačiau mokslo darbai geri, parodantys daugybę
mokslinių interesų, iš kurių yra ir tokių, kurie, atrodo, yra mažai susiję su Sporto universitetu (pvz.,
Karačio vertybinių popierių biržos tyrimai). Trys iš penkių į sąrašą įtrauktų staipsnių parašyti to
paties mokslininko. Metinėje ataskaitoje užfiksuotas pastebimas šio Ekonomikos vieneto
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publikacijų skaičiaus padidėjimas. VV atliko tik du, ir palyginti mažus, projektus. Nacionalinių ar
tarptautinių apdovanojimų sąrašo nėra.
Edukologija (07S)

Tai didžiausia VV kryptis; ji vykdo priimtino lygio MTEP veiklą, daugiausia dėmesio skirdama tam
tikroms aiškiai apibrėžtoms temoms, susijusioms su pagrindine universiteto misija. Publikacijos
daugiausia pasirodo pripažintuose tarptautiniuose žurnaluose, bet mažiau tuose žurnaluose, kurie
įtraukti į Web of Science. Grupės nariai dalyvauja prestižinėse savo srities konferencijose. VV
nedalyvavo tarptautiniuose MTEP projektuose, tačiau dalyvavo keliuose konkursiniuose mažuose ir
vidutiniuose nacionaliniuose MTEP projektuose, kurie davė keletą svarbių rezultatų, tiek
fundamentinių, tiek ir taikomųjų, kurių rezultus galima perkelti į tarptautinį lygmenį. Tarp tokių
tyrimų yra fizinio aktyvumo ir specialiųjų poreikių žmonių tyrimai, vaikų fizinės būklės įvertinimas ir
mažų vaikų su sveikata susijusios fizinės būklės tyrimai. Mokslininkai pristatė įdomius pranešimus
pagrindinėse tarptautinėse konferencijose (2 pranešimai yra to paties mokslininko). Vieną
prestižinį tarptautinį apdovanojimą gavo gerbiamas mokslininkas iš VV.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV bendradarbiauja su keletu privataus sektoriaus subjektų, tirdamas tokias temas kaip turizmas ir
sveikatos ugdymas, o šių tyrimų rezultatas – aktualios mokslinės publikacijos. Mokslinių tyrimų
rezultatų ir MTEP sutarčių kokybė netolygi; kai kur, atrodo, atliekamos tik bazinės informacijos
rinkimo organizacijai funkcijos, o kitasis atvejais, pavyzdžiui, dėl Lietuvos gamtos aplinkos tyrimo
komercializavimo, gali turėti labai gerą socialinį ir ekonominį poveikį. Mokyklų vaikų sveikatos
rodiklių projektai turi potencialą būti labai naudingi, darydami socialinį ir ekonominį poveikį
mažinant su sveikata susijusias moksleivių problemas. Labai aktyvus yra mokslininkų dalyvavimas
darbo grupėse ir komisijose, kaip antai Nacionaliniame olimpiniame komitete, Jaunimo ir sporto
reikalų komisijoje, taip pat dirbant savivaldybės ekspertiniais vertintojais. Geri rezultatai teikiant
konsultacijas vietos ir nacionaliniams viešiesiems ar ekonominiams subjektams. Vertinamojo
vieneto mokslininkai ir dėsytojai yra aktyvūs tiek vyriausybės, tiek akademiniuose komitetuose. Be
to, vertinamasis vienetas yra užmezgęs gerus ryšius su verslo sektoriumi ir yra glaudžiai susijęs su
turizmo ir laisvalaikio sektoriaus projektais. Kai kurie VV nariai dalyvauja ir užima pareigas neblogo
lygio tarptautinių žurnalų redakcinėse kolegijose. Konferencijų organizavimo veikla yra greičiau
regioninės svarbos; tačiau šių konferencijų temų spektras apima įvairias didelio socialinio poveikio
mokslinių tyrimų sritis (pvz., fizinis aktyvumas senatvėje, sporto vadyba). Pernai čia pirmą kartą
vyko Kūno kultūros mokytojų asociacijos metinė konferencija. Antrą kartą iš eilės organizuojama
atvira visuomenei šeštadieninė mokykla, ją reguliariai lanko apie 100 asmenų.
Ekspertų grupė daro išvadą, kad vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra
labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi didelį potencialą per artimiausius 5–10 metų išlaikyti gerus įvertinimus ir pasiekti nedidelį
pagerėjimą. VV turi kvalifikuotą personalą. Išskyrus Edukologijos kryptį, darbuotojų laipsnių
struktūra yra gera, esama gerų kaitos galimybių. Dėstytojų ir mokslininkų amžiaus struktūra yra šiek
tiek palankesnė, palyginti su kitomis institucijomis, nes VV dirba keletas jaunų fakulteto narių. VV
yra įdiegęs pažangią žmogiškųjų išteklių vadybos sistemą ir, atrodo, sėkmingai pritraukia į darbą
naujus darbuotojus, nors pastebėta ir tam tikra darbuotojų kaita. Siekdamas darbuotojų gerovės,
VV naudoja lankstaus darbo priemones. Jame dirba neįgalūs asmenys, dalyvaujantys paraolimpinio
sporto studijų tyrimų laboratorijoje. VV gavo Europos Komisijos apdovanojimą už puikią žmogiškųjų
išteklių vadybą akademinėje institucijoje. Visose mokslinių tyrimų veikloje dirbančių darbuotojų
kategorijose, įskaitant doktorantus, yra įdiegta „instruktavimo“ arba „mentorystės“ sistema. Už
anglų kalbos kursus ir redagavimo / korektūros skaitymo darbus sumoka universitetas (Australijos
bendrovei).
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas

59

Siekdamas geriau konsoliduoti MTEP pajėgas, VV neseniai įvykdė restruktūrizaciją. Jis siekia patekti
tarp 100 geriausių sporto universitetų (Šanchajaus reitinge). Vertintojų vizito į universitetą metu
VV administracija pateikė metmenis strateginio plano, kuriuo siekiama padidinti sporto mokslo
publikacijų skaičių, į planą įeina kelių sporto srityje svarbių mokslinių tyrimų krypčių (5) integracija.
Novatoriškos idėjos, tokios kaip mobiliojo sporto tyrimo padalinio sukūrimas, yra labai geros. MTEP
veiklos temos rutuliojamos remiantis ekspertų žiniomis apie iššūkius, su kuriais susiduria Lietuva,
jos gebėjimu rengti elitinius sportininkus tarptautinėms varžyboms ir žinias apie pasaulines atskirų
sporto šakų tendencijas. Tikėtina, kad mokslinių tyrimų projektai apie patyčias sporte, apie smurtą
ir atskirtį sporte ir apie kareivių sveikatą gaus didesnį ES finansavimą. VV turi savo mokslinių tyrimų
veiklai reikalingą infrastruktūrą. Be to, VV investavo į fizioterapijos skyrius ir į laboratorijas, skirtas
neįgaliųjų ir kitų sportininkų rezultatams įvertinti.
Doktorantai susitinka ir su kitais Jungtinio doktorantūros konsorciumo profesoriais; tačiau, kadangi
doktorantūros vadovas / sporto treneris prie jų yra arčiausiai, ši aplinkybė gali juos riboti. Kaip
paskatinimas doktorantams siūlomos stipendijos, finansuojamos iš vidinių resursų. Doktorantai yra
įsitraukę į mokslininkų tinklus Japonijoje, Kinijoje ir JAV. Kadangi daktaro disertacijos rengiamos
anglų kalba, studentai gauna korektorių iš Kembridžo pagalbą.

Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. VV galimybės išlaikyti turimas nacionalines ir tarptautines pozicijas yra geros, tačiau
edukologijos mokslai reikalauja daugiau dėmesio ir paramos.
2. Būtina parengti tarptautiškumo didinimo strategiją, į kurią įeitų anglų kalbos vartojimo
gebėjimų ugdymas, gerai apgalvota, tikslinga orientacija į pranešimus konferencijose ir
profesinius tinklus su užsienio kolegomis, taip pat pastangos daugiau dalyvauti tarptautinių
mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose. Šios srities doktorantai, atrodo, yra mažiau ambicingi
nei kitų sričių doktorantai; jie neturėjo aiškių karjeros planų. Jiems kilo dilema, ar pasukti į
taikomojo sporto sritį, ar į mokslinį darbą, ši dilema galėtų būti išspręsta tik suteikiant ademinio
personalo nario pareigas. Su moksliniais tyrimais siejamas ambicijas būtų galima padidinti, jei
doktorantai reguliariai susitiktų su kitais su jų disciplina susijusių dalykų mokslininkais, o taip pat
su jų vadovu / treneriu.
3. VV turėtų pamėginti rengti daktaro disertacijas remiantis paskelbtomis publikacijomis, tai
sustiprintų jo mokslinių tyrimų žinomumą.
4. Svarbus dėmesys, skiriamas įtraukumui sporte, yra geras dalykas, jis galėtų turėti naudos iš
didesnio neįgalumo tyrimų krypties indėlio (socialinių mokslų kryptis).
5. Infrastruktūros prieinamumas asmenims su negalia turi būti pagerintas, siekiant pritraukti
daugiau sportininkų iš paraolimpinės srities (nišinės rinkos).
6. Akivaizdu, kad Estija ir Latvija uždaro savo valstybinius sporto universitetus; tačiau studentai iš
šių šalių dar iki šiol nėra pritraukti į Kauną. Turėtų būti imtasi agresyvių planų pritraukti
doktorantus iš kaimyninių Baltijos valstybių, kurios praranda savo sporto universitetus.
7. Esama registruotų užsienio studentų (iš Indijos ir Kinijos); jie galėtų būti tikslinė doktorantūros
studijų rinka.
8. Atrodo, kad Ekonomikos padalinys nėra pakankamai gerai integruotas su kitais padaliniais.
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Lietuvos teisės institutas, Lietuvos teisės institutas
VV santrumpa

LTI_LTI

VV pavadinimas

Lietuvos teisės institutas

Institucijos pavadinimas

Lietuvos teisės institutas

Institucijos tipas

Institutas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo
laipsnius), 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

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

Teisė (01S)

3

-

15,61

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Teisė (01S)

Lietuvos teisės institutas sugebėjo įvykdyti svarbius aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektus.
Tačiau pagrindiniai moksliniai tyrimai apima tik baudžiamąją teisę ir kriminologiją plačiąja prasme.
Kai kurioms kitoms sritims, pavyzdžiui, privatinei teisei, lyginamajai teisei, tarptautinei viešajai
teisei, žmogaus teisėms ar konstitucinei teisei, atrodo, skiriama mažiau dėmesio.
Atrodo, kad VV yra stipri šalies teisės studijų srities mokslinių tyrimų institucija. Tuo pat metu jos
tarptautinis žinomumas yra gana ribotas. Nors publikacijos žurnaluose International Journal of
Intellectual Property, Cambridge UP, Journal of Private International Law, International Journal of
Sports Law Journal, JCMS, the International Journal of IT ir susilaukė gero atgarsio, tačiau dauguma
publikacijų anglų kalba pasirodo regioniniuose, jei ne šalies žurnaluose, o temos yra vietinio
pobūdžio, ir jos skelbiamos daugiausia tik antro lygio (second-tier) ar dar žemesnio lygio leidyklose.
Kaip mokslinių tyrimų institutui, kuriame VV mandatas yra tik moksliniai tyrimai, o laikas ir ištekliai
nėra dar kartu skirti ir dėstymui, rezultatai tikrai yra patenkinami, bet jie negali būti vertinami kaip
stiprūs tarptautiniu mastu.
VV mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir bendruose projektuose. Tačiau
sąveikos su tarptautinėmis institucijomis kokybė ir laipsnis negali būti apibūdinami kaip
patenkinami. Šie bendri projektai yra labiau utilitarinio pobūdžio nei akademinio pobūdžio. VV
tyrėjų dalyvavimas aukščiausio lygio tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, kurie rengiami
pirmaujančiuose universitetuose ar mokslinių tyrimų įstaigose už regiono ribų, yra ribotas.
Instituto pateiktame leidinių sąraše nėra nurodyta jokių publikacijų, kurios būtų buvusios
paskelbtos prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose, duomenų bazėse (Scopus, ISI) ar
tarptautinėse knygų ar mokslo žurnalų leidybos vietose. Institucijos pateikti argumentai, kuriais
mėginama pateisinti šį trūkumą, nėra pagrįsti. Publikavimo sąlygos pačiuose geriausiuose
žurnaluose laiko atžvilgiu visiems yra vienodos, o recenzijos rašomos „aklai“. Tokią padėtį ypač
sunku pateisinti mokslinių tyrimų institute.
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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Visa tai įrodo, kad Teisės institutas yra stiprus mokslinių tyrimų VV, tačiau turintis ribotą tarptautinį
pripažinimą. VV vykdomi moksliniai tyrimai yra geros kokybės ir pripažinti nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atlieka svarbų MTEP vaidmenį už akademinės bendruomenės ribų, ypač padėdamas įstatymų
leidėjams rengti naujus įstatymus. Akivaizdu, kad LTI daro didelį poveikį Lietuvos teisininkų
bendruomenei ir sprendimų priėmėjams. Jis vykdo keletą svarbių mokslinių tyrimų projektų, todėl
labai prisidėjo prie Lietuvos teisinės sistemos plėtros.
LTI teikia vertingas konsultacijas įvairioms vyriausybinėms tarnyboms, Konstituciniam Teismui,
Seimui net ir tose srityse, kurios yra platesnės nei tarptautiniu mastu skelbiamų jų akademinių
darbų sritis: civilinis procesas, vaikų teisės, pagalbinis apvaisinimas ir kt. VV mokslinės publikacijos
yra gana prieinamos plačiajai visuomenei. Turint mintyje VV mokslininkų kvalifikaciją, kuri leistų
jiems pasinaudoti šiomis pozicijomis, reikia didinti VV mokslininkų tarptautinę įtaką ir matomumą
dirbant ekspertų grupėse ir aukščiausio lygio mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose. Nors ir buvo
paminėtas mokslininkų dalyvavimas tarptautiniame profesiniame tinkle (EUCPN, ILA, EuroCrim,
GRECO, Europos Taryboje ir ES ekspertų ir darbo grupėse), vis dar lieka erdvės aktyvesniam
įsitraukimui.
VV sugebėjo pritraukti labai kvalifikuotus jaunosios kartos teisės mokslininkus ir, be abejo, vaidina
stabilų vaidmenį Lietuvos akademiniame pasaulyje teisės studijų srityje. Be to, yra įrodymų, kad
buvo suteikia keletas įspūdingų tarptautinių konsultacijų. Pateikta bylų medžiaga rodo, kad LTI
dabar pradeda pasižymėti tarptautine reputacija, kuriai reikėtų ne tik Lietuvos institucijų paramos,
bet ir ES finansavimo.
Baigiant būtų galima pagrįstai teigti, kad LTI vykdomi moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei. VV
yra glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu, sprendimų priėmėjais, su
visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Lietuvos teisės institutas turi didelį potencialą ne tik išlaikyti savo pozicijas kaip pirmaujantis
mokslinių tyrimų padalinys tam tikrose teisės mokslų kryptyse Lietuvoje. Jis taip pat turi labai
didelių galimybių tapti stipresniu regioninio tarptautinio lygio veikėju ir labiau matomu dalyviu
platesnėje tarptautinėje arenoje. VV jau yra užmezgęs vertingus tarptautinius ryšius ir, kas yra labai
svarbu, skatina tarpdalykinius mokslinių tyrimų projektus.
Akivaizdu, kad vertinamasis vienetas turi potencialą žymiai pagerinti savo įvertinimus. Jo mokslinių
tyrimų personalą daugiausia sudaro perspektyvūs jaunieji mokslininkai, o palaiko patyrę
mokslininkai. LTI vadovybė puikiai suvokia savo trūkumus ir savo potencialą. Atrodo, kad vadovybė
turi gerą strategiją, kaip trūkumus įveikti. Žinoma, per ateinančius 5–10 metų VV turi galimybių
pagerinti savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos kokybę ir ekonominio bei socialinio poveikio
įvertinimus. Jo pasiekimai tarptautinių 7 mokslinių tyrimų ir publikacijų srityse ir dalyvavimas
tarptautiniuose projektuose (FP7, dviejuose Dvynių projektuose, darbo grupės, ekspertų
pakvietimai, pvz., ILA, UNODC) po paskutinio įvertinimo jau pagerėjo. VV fizinė ir technologinė
infrastruktūra yra perspektyvi, karjeros plėtra ir žmogiškųjų išteklių valdymas pažymėtini kaip
lankstūs (už tai, kad leidžia turėti biurą namuose), be to, yra sukurta veiksminga aukštos kokybės
mokslinių tyrimų finansinių paskatų sistema. Tolesni socialinio ir ekonominio poveikio gerinimo
būdai būtų nukreipti VV į doktorantūros programas ir sukurti finansavimą akademiniam judumui
didinti: mokslo darbuotojams vykti atlikti mokslinių tyrimų ir į konferencijas, kartu palengvinant ir
paties aukščiausio lygio mokslininkų apsilankymus VV. Tai būtų galima pasiekti aktyviau ieškant ES
finansavimo galimybių.
Recomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. LTI reikia labiau stengtis įsijungti į bendrus tarptautinius į akademinius tyrimus orientuotus
projektus, aktyviau įsitraukiant į akademinius tinklus ir kuriant savo tarptautinį akademinį tinklą.
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2. Nors ir pripažįstame VV įdėtas pastangas publikuoti savo mokslinių tyrimų rezultatus, tačiau
reikia pagerinti publikacijų lygį.
3. Socialinis ir ekonominis poveikis gerokai pagerėtų, jei VV įsteigtų doktorantūros programas.
4. Finansavimo sukūrimas, siekiant padidinti mokslininkų judumą, tyrimams atlikti, vykti į
konferencijas bei palengvinti paties auksčiausio lygio mokslininkų apsilankymus.
5. Plėsti mokslinių tyrimų veiklos apimtis, kad būtų aprėpti ir tokie svarbūs dalykai kaip,
pavyzdžiui, konstitucinė teisė, žmogaus teisės, lyginamoji teisė.
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Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_ESDI

VV pavadinimas

Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

1,71

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

22,99

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Edukologija (07S)

3

1,67

18,01

Sociologija (05S)

3

0,04

4,98

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Edukologija (07S)

Edukologija yra pagrindinė šio VV dėstymo kryptis ir yra pati didžiausia. Mokslinių tyrimų temos
apima ir aukštąjį mokslą, ir socialinį darbą. Mokslinių tyrimų rezultatai daugiausia skirti vietinei
auditorijai, o publikacijų pagrindiniuose tarptautiniuose leidiniuose trūksta. Nors ir visi darbai yra
paskelbti anglų kalba, esamos tarptautinės publikacijos dažniausiai paskelbtos kitose Vidurio ir
Rytų Europos šalyse. Pirmąją iš penkių geriausių publikacijų sąrašo paskelbė Vilniaus universitetas;
grupė nelabai stengiasi pasiekti svarbią tarptautinę auditoriją. Šios krypties fakulteto nariai
reguliariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, tačiau paprastai tai nebūna didelių mokslinių
tyrimų asociacijų susitikimai. Nei leidiniuose, nei konferencijų pristatymuose dėmesys
nesutelkiamas į originalius empirinius tyrimus. Šioje srityje gana sėkmingai pavyksta pritraukti
struktūrinius ir investicinius fondus, nors potencialas ir ne visais atvejais tiesiogiai paverčiamas
akademiniais rezultatais. Pats perspektyiausias darbas yra dar šiuo metu tebevykdomas ES
finansuojamas projektas apie kritinį mąstymą aukštojo mokslo srityje, į kurį įeina ir eksperimentiniai
metodai. Edukologijos krypties fakulteto nariai taip pat dalyvauja ir keliose COST veiklose. Iš penkių
VV nurodytų apdovanojimų keturi buvo nacionaliniu lygmens, o vienas gautas iš Europos socialinių
mokslų tinklo. VV vykdo doktorantūros studijas edukologijos srityje. Doktorantų skaičius yra
priimtinas (2017 m. iš viso buvo 18 doktorantų). Tačiau, turint mintyje palyginti didelį edukologijos
srityje dirbančių darbuotojų skaičių, apgintų disertacijų skaičius yra palyginti nedidelis (2016 m. – 2,
o 2017 m. – 1). Remdamasi šiais rodikliais, ekspertų grupė nustatė, kad edukologijos sritis yra stipri
nacionaliniu mastu ir turi ribotą tarptautinį pripažinimą.
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Sociologija (05S)

Sociologija nėra pagrindinė šio VV dėstymo kryptis, tačiau ši grupė pasiekia gana gerų mokslinių
tyrimų rezultatų. Reikšminga darbo rezultatų dalis skelbiama tarptautiniuose leidiniuose arba kaip
mokslo žurnalo straipsniai, arba kaip knygos skyriai. Tarp sąraše nurodytų rezultatų yra keturi
skyriai, įtraukti į svarbių tarptautinių akademinių leidėjų (Routledge, Palgrave) išleistus tarptautinius
redaguotus rinkinius, kurie rodo, kad šių mokslo darbų lygis yra aukštas ir tarptautiniu mastu
pripažintas. Vienas mokslinis straipsnis, panašiai kaip ir minėti knygų skyriai, irgi paskelbtas
prestižiniame leidinyje – savo srityje pirmaujančiame žurnale. VV mokslininkai reguliariai dalyvauja
tarptautinėse konferencijose. Labai geri pranešimai buvo perskaityti pirmaujančiose tarptautinėse
sociologijos konferencijose (Europos sociologijos asociacijos konferencijoje, Pasaulio sociologijos
kongrese); tačiau keturi iš penkių cituotų darbų buvo pateikti dviejų mokslininkų. Šios krypties
mokslininkai dalyvauja viename dideliame projekte ir keturiuose nedideliuose projektuose,
dalyvavimas tarptautinėje ir konkursinėje MTEP veikloje yra labai geras tarptautinio pripažinimo
požiūriu, tačiau, deja, menkas pagal skirtas lėšas. Sociologijos krypties mokslininkai sėkmingai
bendradarbiauja tarptautiniuose projektuose; jie gavo finansavimą iš ES struktūrinių fondų
dideliam projektui ir per pastaruosius penkerius metus dalyvavo keturiose COST veiklose, kurios
taip pat teikia ir didesnį bendrautorystės su užsienio autoriais potencialą ir tolesnio dalyvavimo
didesniame skaičiuje į tyrimus orientuotų projektų potencialą. Sociologijos srities moksliniuose
tyrimuose doktorantai nedalyvauja. Įvertinimai, skirti šio VV sociologijos padaliniui rodo, kad jis yra
stiprus nacionaliniu mastu su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV dalyvauja keliuose kooperatyvuose, tiek su privataus verslo bendrovėmis, tiek su vyriausybės
agentūromis. Jų publikacijos dokumentais patvirtina padarytą poveikį mokytojų rengimo kokybei ir
kitoms mokymo galimybėms. VV darbas padėjo spręsti socialines problemas, pvz., azartinių lošimų
problemą. Jie aktyviai dirba keliuose komitetuose, skatinančiuose švietimo inovacijas ir reformas.
Universitetas surengė keletą tarptautinių konferencijų. VV glaudžiai bendradarbiauja su komercine
sritimi. Per pastaruosius 5 metus VV dalyvavo keliuose projektuose su verslo partneriais (UAB
„Sprendimai“, UAB „Sergel“, UAB „Monte Pacis“, UAB „Šviesa“ ir kt.). Be to, Azartinių lošimų
priežiūros institucijos finansuojamas projektas davė daugybę praktinių rezultatų, įskaitant Lietuvos
Respublikos Seime surengtą seminarą. MRU_ESDI darbuotojai ne tik dirbo įvairiose Prezidentūros,
Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtuose organuose, bet ir teikė ekspertų paslaugas tiek viešajam
sektoriui, tiek mokykloms. Didelį socialinį ir ekonominį poveikį daro ir kai kurie nepiniginiai
susitarimai. VV edukologijos mokslininkai buvo paskirti į svarbias nacionalines darbo grupes ar
komisijas kaip edukologijos ekspertai; nėra įrodymų, kad sociologijos mokslininkai būtų buvę
kviečiami dalyvauti nacionalinėse komisijose. VV taip pat šiek tiek bendradarbiauja su verslo
sektoriumi ir su komercinėmis institucijomis (pvz., UAB „Electrobalt“, UAB „Electric Box “,
odontologijos klinika). Dvi iš penkių iš šių sutarčių yra su ta pačia įmone (UAB „Innovative Checks“).
Tačiau mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo susitarimai rodo, kad akademinė bendruomenė
yra laikoma vertinga partnere. VV yra suteikęs keletą labai gerų nacionalinių ir tarptautinių
konsultacijų viešiesiems ir verslo subjektams. Jis padėjo organizuoti keletą svarbių tarptautinių
konferencijų visuomenei gyvybiškai svarbiose srityse. Mokslininkai yra regioninių ir nacionalinių
žurnalų redaktoriai ir redakcinių kolegijų nariai. Jie yra labai įvairių, labai didelio spektro
nacionalinių, regioninių ir tarptautinių darbo grupių ir asociacijų nariai. Mokslo populiarinimo veikla
yra aukštos kokybės. Apskritai, šio VV moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei; jie yra glaudžiai
susiję ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu, taip pat ir su sprendimų priėmėjais.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi puikų potencialą pasiekti ar išlaikyti gerus įvertinimus. MRU_ESDI yra vidutinio dydžio
vienetas su jaunais darbuotojais (beveik 70 proc. darbuotojų yra jaunesni nei 45 metų amžiaus),
todėl darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių yra geras, yra pakankamai daug jaunų ir vidutinio
amžiaus fakulteto narių. Bazinis VV finansavimas per vertintus metus didėjo. Be to, VV sekėsi gauti
lėšų iš nacionalinių finansavimo programų (jei vertintume pagal sumą). Tačiau VV gebėjimas
pritraukti konkurso būdu skirstomų lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai tarptautinėse finansavimo
programose labai sumažėjo. VV stiprybė yra taikomieji moksliniai tyrimai ir bendradarbiavimas su
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verslo subjektais (beveik 20 proc. 2017 m. finansinių išteklių buvo gauta iš sutarčių su verslo
įmonėmis ir valstybinėmis institucijomis). Šis VV daug investavo į naujus pastatus, naują
kompiuterinę rangą ir naują programinę įrangą. VV turi puikią infrastruktūrą socialinių mokslų
tyrimams, pvz., darbo vietas, laboratorijas, bibliotekų paslaugas, IT, programinę įrangą, duomenų
bazes ir kt. Remiamas tarptautiškumas ir inovatyvūs moksliniai tyrimai. Biblioteka yra puiki –
prenumeruoja elektroninius žurnalus, duomenų bazes ir kitus mokslininkams svarbius išteklius.
Nauji įrankiai (kaip antai Elsevier Fingerprint Engine) padidino galimybės identifikuoti mokslinių
tyrimų partnerius. Neaišku, kodėl 6 asmenys nutraukė darbo sutartis (ne dėl išėjimo į pensiją). VV
turi pažangią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą. Žmogiškųjų išteklių įdarbinimo, paaukštinimo ir
kt. principai yra pagrįsti logika ir konkurencija; publikacijoms taikomos finansinės ir kitos (laiko)
paskatos, kurios yra dosnios, išskyrus leidinius lietuvių kalba, kurie, atrodo, yra gana neigiamai
įvertinti (tai gali pakenkti MTEP). VV strateginis planas yra realistiškas; siūlomos mokslinių tyrimų
programos temos yra įspūdingos ir grindžiamos MTEP stiprybėmis. Teminės sritys (kalbama apie
pasaulines ir nacionalines interesų sritis) yra gerai pagrįstos.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Šis VV turėtų išplėsti edukologijos krypties mokslinių tyrimų veiklos apimtis, kad tyrimai
apimtų ir kitus svarbius dalykus, pavyzdžiui, tuos dalykus, kurie yra glaudžiau susiję su
pradiniu ir viduriniu išsilavinimu (pvz., ankstyvasis ugdymas, mokinių vertinimas ir kt.).
Reikia labiau skatinti didinti empirinių tyrimų dalį. Tai galėtų vesti prie rezultatų, kurie būtų
tinkami skelbti aukštos kokybės tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Doktorantams ir
jauniems podoktorantūros stažuotojams turėtų būti suteikta daugiau mokymų apie
empirinius tyrimo metodus, pvz., apie didelio masto duomenų rinkimą ir sudėtingus,
rafinuotus duomenų analizės metodus.
Kai renkamasi, kokiose konferencijose dalyvauti, reikėtų kryptingiau orientuotis į didelių
akademinių asociacijų susitikimus. Doktorantai ir jauni podoktorantūros stažuotojai turėtų
būti skatinami dalyvauti konferencijose ir turėtų būti remiami, kad užmegztų ryšius ir rastų
partnerių, su kuriais galėtų bendradabiauti atlikdami mokslinius tyrimus.
Remti publikacijas tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose didesnį citavimų skaičių.
Akademinio rašymo anglų kalba mokymų suteikimas, taip pat redaktoriaus, kuriam anglų
kalba yra gimtoji, korektūros paslaugos organizavimas ir palaikymas žymiai padidintų
tarptautinių publikacijų skaičių.
Skatinti doktorantus skelbti savo publikacijas tarptautiniuose leidiniuose, taip pat rašyti
disertacijas anglų kalba. Tradicinės monografijos pobūdžio disertacijos turėtų būti
palaipsniui pakeičiamos iš kelių studijų sudarytomis (daugiastudijinėmis - multi-study) ir
paskelbtų publikacijų pagrindu ginamoms disertacijomis.
Užuot skelbę savo publikacijas konferencijų pranešimų rinkiniuose, mokslininkai turėtų
kryptingai taikytis į įtakingus, aukšto lygio mokslo žurnalus. Universitetas turėtų ilginti
mokslinio darbo rezultatų vertinimo laikotarpius, kad suteiktų mokslininkams daugiau laiko,
reikalingo šiam tikslui pasiekti.
Būtų naudinga trumpesniam ar ilgesniam laikui pasikviesti vizituojančius dėstytojus iš
pirmaujančių universitetų, kad jie paskaitytų kursus iš fakultetui nežinomų sričių.
Doktorantų skaičių reikia didinti. Vienas iš būdų šiam tikslui pasiekti yra pritraukti daugiau
doktorantų iš užsienio.
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Ekonomikos ir verslo fakultetas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_EVF

VV pavadinimas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

1,2

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

40,9

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Ekonomika

2

0,7

20,0

Vadyba ir administravimas

2

0,5

16,8

Teisė, Politikos mokslai, Edukologija, Komunikacija 3
ir informacija

0,1

4,2

MTEP veiklos ekonominis and socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Ekonomika

VV ekonomikos moksliniai tyrimai yra patenkinami nacionaliniu mastu. Nepaisant grupės dydžio,
mokslinių tyrimų rezultatai pagal publikacijas Clarivate/Scopus sąrašo mokslo žurnaluose yra riboti.
Paskebta keletas tarptautinių publikacijų recenzuojamuose žurnaluose, bet labai aukšto lygio
mokslo žurnaluose publikacijų nepaskelbta. Ten, kur į sąrašą įtraukti straipsniai pateikia įdomią
analizę, ji paprastai nėra nei labai gili, nei labai novatoriška. Geriausi konferencijose pristatyti
pranešimai paprastai buvo skaityti regioniniuose renginiuose; sąraše nėra pagrindinių ekonomikos
asociacijų renginių (pvz., Europos ekonomikos asociacijos susitikimų). Gauti geriausi nacionaliniai ir
tarptautiniai apdovanojimai: vietinis apdovanojimas universiteto mastu, trijų mokslininkų
nacionalinis pripažinimas, du tarptautiniai medaliai iš Brno technologijos universiteto, taip pat
NASDAQ sidabrinis apdovanojimas. Daugelis iš jų buvo gauti 2013 m. VV gana sėkmingai pritraukė
išorines investicijas, daugiausia žmogiškųjų išteklių ir šešėlinės ekonomikos mokslinių tyrimų
srityse. Nepaisant universiteto mastu priimtos politikos didinti publikacijų skaičių aukšto lygio
mokslo žurnaluose (iš Clarivate/Scopus sąrašo), per vertinimo laikotarpį ekspertų grupė
nepastebėjo jokios publikacijų skelbimo vietų kokybės pagerėjimo tendencijos. Atrodo, kad tarp
mokslininkų atsirado tam tikras didesnių MRU ambicijų suvokimas, konkrečiai, kad MRU siekia tapti
pirmaujančiu tarptautiniu universitetu, tačiau, neatrodo, kad ekonomikos kryptyje šie siekiai jau
būtų plačiai įsisąmoninti ir kad būtų nustatyti aiškūs tikslai, kur taikomasi skelbti ekonomikos
krypties publikacijas. Doktorantūros programa yra gana didelė, yra sudaryta tinkama kurso
programa, tačiau doktorantai neskatinami rašyti anglų kalba. Užsienio recenzentai dalyvauja
daktaro disertacijų gynimuose kliaudamiesi tik anglų kalba parašytomis disertacijų santraukomis.
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Kaip ir daug kur kitur, doktorantai, galintys susitelkti ties rašoma disertacija visą darbo dieną (visu
etatu) yra retenybė (jei vien tik dėl finansinių apribojimų).
Apskritai, ekspertų vertintojų grupė VV mokslinius tyrimus šioje kryptyje vertina kaip patenkinamus
su tam tikru tarptautiniu žinomumu, bet (dar) ne kaip „stiprius“.
Vadyba ir administravimas

VV vykdomi moksliniai tyrimai yra patenkinami nacionaliniu mastu. Nepaisant grupės dydžio,
mokslinių tyrimų rezultatas pagal publikacijas Clarivate/ Scopus sąrašams priklausančiuose mokslo
žurnaluose yra labai ribotas. Išspausdinta keletas tarptautinių publikacijų recenzuojamuose
žurnaluose, bet nelabai aukšto lygio. Geriausi konferencijose pristatyti pranešimai paprastai buvo
skaityti regioniniuose renginiuose; labiausiai pripažintų valdymo ir administravimo srities
konferencijų (pvz., EGOS, EURAM) nebuvo. Šiai grupei skirti apdovanojimai daugiausia yra
nacionaliniai. Sėkmės konkursinio išorinio finansavimo srityje iki šiol VV pasiekė mažai. Nepaisant
to, kad priimta universiteto politika, kuria siekiama padidinti publikacijų skaičių aukšto lygio mokslo
žurnaluose (iš Clarivate/ Scopus sąrašų), ekspertų grupė vertinimo laikotarpiu nepastebėjo jokios
aiškios tendencijos, susijusios su publikavimo vietų kokybe. Atrodo, kad tarp mokslininkų esama
tam tikro supratimo, kad MRU siekia tapti pirmaujančiu tarptautiniu universitetu, tačiau, neatrodo,
kad ši nuostata jau būtų davusi rezultatų: kad valdymo ir administravimo srityje šios ambicijos būtų
plačiai daugelio puoselėjamos ir kad būtų nustatyti tiksliniai leidiniai, kur siekiama skelbti valdymo
ir administravimo srities publikacijas. Doktorantūros programa yra gana didelė, yra parengta
tinkama kurso programa, tačiau studentai neskatinami rašyti anglų kalba. Tarptautiniai recenzentai
dalyvauja daktaro disertacijų gynimuose kliaudamiesi anglų kalba parašytomis santraukomis.
Apskritai espertų vertintojų grupė šio VV mokslinius tyrimus šioje kryptyje vertina kaip
patenkinamus su labai ribotu tarptautiniu žinomumu, bet (dar) ne kaip „stiprius“.
Teisė, Politikos mokslai, Edukologija, Komunikacija ir informacija

VV vykdomi moksliniai tyrimai šioje kryptyje yra stiprūs su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
Nepaisant santykinai mažo grupės dydžio, mokslinių tyrimų rezultatai, jei vertintume publikacijų
Web of Science aspektu, yra geri. VV turi paskelbęs keletą publikacijų, indeksuotuose Clarivate /
Scopus, mokslo žurnaluose, tarp jų ir palyginti aukšto lygio žurnaluose, tokiuose kaip Journal of
Business Research ir Computer Law & Security Review. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose yra
puikus. Grupė įsivertinimo ataskaitoje rašo apie tris Europos projektus ir tam tikrą vietinį
finansavimą. VV laikantis universiteto mastu vykdomos politikos, kuria siekiama didinti publikacijų
skaičių labai aukšto lygio mokslo žurnaluose (iš Clarivate / Scopus sąrašų), ekspertų grupė pastebėjo
stiprią tendenciją publikacijas skelbti aukštos kokybės mokslo žurnaluose. Doktorantūros programa
yra palyginti maža, o studentai neskatinami rašyti anglų kalba.
Apskritai ekspertų grupė VV mokslinius tyrimus šioje kryptyje vertina gerai. Tarptautinio
pripažinimo susilaukta, tačiau paties aukščiausio lygio mokslo žurnalai dar nepasiekti. Vykdomi
moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV MTEP veiklos poveikis yra geras. VV mokslininkai prisideda prie Lietuvos ekonomikos, finansų
valdymo, kibernetinio saugumo ir gyvenimo kokybės pokyčių ir daro jiems poveikį. Pavyzdžiui, VV
kibernetinio saugumo tyrimų rezultatai suvaidino svarbų vaidmenį kuriant Lietuvos kibernetinio
saugumo taisykles ir politiką. Apskritai, prioritetinės VV sritys yra novatoriškos ir atspindi naujausias
Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų darbotvarkes ir visuomenės problemas. VV vykdo svarbius
tyrimus ir yra svarbus partneris už akademinės bendruomenės ribų. Ypač įdomūs kibernetinio
saugumo ir mokestinio sukčiavimo prevencijos tyrimai, iš dalies vykdomi dalyvaujant įvairuose
bendruose projektuose su Krašto apsaugos ministerija, Muitine, Lietuvos auditorių rūmais ir
Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupe. VV darbuotojai dalyvauja daugelyje komisijų, per
ataskaitinį laikotarpį keli VV darbuotojai dalyvavo komisijose kaip mokslininkai, valdybos nariai,
ekspertai, nariai ir pan. Konsultacijos teiktos viešiesiems subjektams ir privatiems subjektams:
draudimo bendrovėms (Lietuvos ir Lenkijos), savivaldybių darbuotojams, verslo savininkams,
ministerijai. Ši veikla intensyvi. Svarbūs VV rengiami renginiai ir konferencijos daugiausia yra
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regioniniai renginiai, išskyrus 2016 m. Tarptautinius kovos su sukčiavimu mokymus ir 2017 m.
Vilniuje vykusią Europos konferenciją socialinės žiniasklaidos klausimais. Mokslininkai dalyvauja
Lietuvoje, Ukrainoje, Rumunijoje, Rusijoje, Lenkijoje leidžiamų žurnalų redakcinėse kolegijose.
Įsivertinimo ataskaitoje pateiktame sąraše nėra pagrindinių mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų.
Mokslininkų dalyvavimas ekspertų organizacijose: yra keli tarptautinių organizacijų nariai.
Įsivertinimo ataskaitoje išvardytos mokslo populiarinimo veiklos rodo, kad daugiausia dėmesio
skiriama konferencijoms, investuotojų klubui ir tam tikro skaitmeninio turinio publikavimui
socialinės žiniasklaidos priemonėse. Apibendrindama ekspertų grupė daro išvadą, kad šio VV
moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei. Jo santykiai su verslu, sprendimų priėmėjais ir
visuomene yra tokie, kokie ir dera akademinę veiklą vykdančiai institucijai, tačiau galimybių tobulėti
dar yra.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą per ateinančius 5–10 metų savo įvertinimus pagerinti. Svarbu
tai, kad VV yra padalinys universiteto, turinčio aiškiai suformuluotą strategiją, kuria siekdama
pagerinti universiteto tarptautinę reputaciją, sutelkiant dėmesį į tarpdalykinius mokslinių tyrimų
projektus, publikacijas aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir pačias geriausias
tarptautines konferencijas. Atrodo, kad šia universiteto strategija VV mokslinių tyrimų personalas ir
dėstytojai dar iki galo nepatikėjo. VV yra gerai įrengtas, turi gerą infrastruktūrą ir įrenginius. Tai,
kad veikia Projektų biuras, kuris aktyviai padeda konkursinių finansavimo projektų paraiškų teikimo
metu ir po projektų gavimo, yra sveikintina. Taip pat ir Žinių ir technologijų perdavimo tarnyba irgi
svariai prisideda prie mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos. Vilniuje įsikūrusio VV pati dislokacijos
vieta suteikia daugiau galimybių stiprinti ryšius su ministerijomis ir kitais socialiniais dalininkais.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių yra sveikas, tik yra šiek per didelė vyresniojo amžiaus
mokslininkų dalis. Finansavimo priemonės, pvz., „H2020“, „FP9“ ir „Erasmus +“, suteikia įdomių
galimybių plėsti mokslinių tyrimų veiklą, didinti dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose ir gauti
konkurencingesnį mokslinių tyrimų finansavimą. Daugiau jaunų mokslininkų, taip pat ir tų, kurie
įgijo daktaro laipsnį kitur, pritraukimas yra svarbus žingsnis siekiant vaisingos sąveikos ir žinių mainų
VV viduje, didesnio dėmesio tarptautiškumui ir pačios aukščiausios kokybės moksliniams tyrimams.
Turėdama mintyje VV dėmesį tarpdalykiškumui, ekspertų grupė mano, kad VV turi didelį potencialą
toliau tobulėti didindamas savo socialinį poveikį. Apskritai ekspertų grupė tikisi, kad per ateinančius
5–10 metų šis VV sugebės pagerinti savo mokslinių tyrimų kokybę ir ekonominį bei socialinį poveikį.
Recomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV pastangos turėtų būti nukreiptos į mokslinių tyrimų rezultatų kokybę, daugiau dėmesio skiriant
publikacijoms pačiuose geriausiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose, į didesnį tarptautinį
bendradarbiavimą konkursinių Europos mokslinių tyrimų projektų ir mokslinių publikacijų srityse.
VV vadovybė turėtų patikėti MRU tarptautiškumo siekiais ir numatyti įvairių krypčių strategines
veiklos gaires, kaip pagerinti mokslinių tyrimų kokybę ir poveikį. Tam reikia paskatų, paramos,
instruktavimo ir kultūros kaitos. Ekspertų grupė teikia šias konkrečias rekomendacijas:
1. Reikėtų pasistengti geriau suderinti pačių mokslo darbuotojų profesinius siekius su platesniais
universiteto siekiais. Tai, be kita ko, reikalauja apgalvotų paskatų, didesnio personalo
dalyvavimo nustatant platesnę mokslinių tyrimų darbotvarkę, instruktavimą ir kuravimą bei
sektinų pavyzdžių (role models) pasitelkimą.
2. Labai svarbu gerinti tarptautinį matomumą ir pripažinimą. Dėl to reikia daugiau dėmesio skirti
publikacijoms tarptautiniuose leidiniuose anglų kalba (geresniuose Clarivate/ Scopus
žurnaluose) ir daugiau skelbti darbų, rašomų kartu su užsienio mokslininkais. Idealiu atveju VV
turėtų stengtis samdyti tarptautinius mokslininkus, kad padidintų konkursinių Lietuvos ir
tarptautinių fondų pritraukimo galimybes, skatintų žinių mainus paties VV viduje ir plėtotų
bendrautorystės su užsienio mokslininkais tinklus.
3. Kad būtų apibrėžta, kaip atskiros VV mokslinių tyrimų sritys prisidės prie bendrų universiteto
siekių, jos raginamos suformuluoti savo aiškias ilgalaikes strategijas (atitinkančias bendrąją
universiteto strategiją) su aiškiais ir nuosekliais tiksliniais rodikliais ir išteklių paskirstymo
sistemomis.
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4. Akcentuojant VV ambicijas siekti tarptautiškumo ir kokybės, būtų naudinga, jei mokslininkai
turėtų tam tikrų galimybių dalyvauti paties aukščiausio lygio tarptautinėse konferencijose (pvz.,
Europos ekonomistų asociacijos, Vadybos akademijos), kad VV mokslininkai išplėstų savo
profesinius tinklus, pamatytų, kaip pristatomi patys moderniausi ir pažangiausi moksliniai
tyrimai, ir pasisemtų įkvėpimo.
5. Sudaryti aiškų VV sričių tikslinių mokslo žurnalų, kuriuose siekiama skelbti publikacijas, sąrašą,
atsižvelgiant į temų aprėptį ir žurnalų kokybę (cituojamumo rodiklį, savo srityje turimą
reputaciją), pvz. remiantis verslo mokykloms skirtu ABS mokslo žurnalų sąrašu.
6. Skatinti doktorantus rašyti disertacijas anglų kalba; skatinti rašyti straipsniais pagrįstas
disertacijas, o ne monografijas (kai tai įmanoma).
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Psichologijos institutas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_PI

VV pavadinimas

Psichologijos institutas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

2,9

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

15,27

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas

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

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

Psichologija (06S)

4

2,9

15,27

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Psichologija (06S)

Šios mokslo krypties mokslinių tyrimų tradicija yra orientuota į raidos psichologiją, į išilgines ir
didelės apimties studijas. Ši tradicija davė rezultatą – daug stiprių publikacijų: daug publikacijų buvo
paskelbta paties aukščiausio lygio žurnaluose. Esama geros kokybės mokslinių tyrimų, ryšių
tarptautiniais bendradarbiavimo tinklais ir gera kritine mase. Kaip nurodyta įsivertinimo ataskaitoje
ir matyti iš pateiktų publikacijų, daug šio VV mokslininkų aktyviai ir produktyviai bendradarbiauja su
kolegomis iš geros reputacijos mokslo institucijų (Stokholmo universiteto, Vermonto universiteto,
Hirošimos universiteto, Bolonijos universiteto, Utrechto universiteto, Clark’o universiteto ir kt.). VV
turi puikių pasiekimų skelbdamas savo MTEP rezultatus kaip mokslines publikacijas: straipsniai
skelbiami aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose (Journal of Clinical Child and Adolescent
Psychology: IF = 2.00; Journal of Youth and Adolescence: IF = 1,59; American Journal of Community
Psychology: IF = 1,46; Psychology of Aestetics Creativity and the Arts: IF = 1,42; Journal of
Environmental Psychology: IF = 2,09). Daug publikacijų parengta kartu su užsienio mokslininkais.
Apsilankymai užsienyje (įskaitant ir ilgalaikius vizitus) yra gana dažni. VV turi aiškiai nustatytas
mokslinių tyrimų temas (aplinkos psichologija, raidos psichologija). Nuo 2013 m. finansavimą
gavusių mokslinių tyrimų projektų skaičius didėja. Tačiau VV nelabai sekėsi gauti tarptautinį MTEP
finansavimą. Paminėtina ir tai, kad daug VV darbuotojų dirba tarptautinių mokslo žurnalų
redakcinėse kolegijose. Daktaro disertacijas ginančių doktorantų skaičius yra gana didelis. Tačiau
viso mokslinio proceso lyderių yra mažai. Apskritai, ekspertų grupė daro išvadą, kad VV vykdomi
moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Psichologijos instituto mokslininkai gana aktyviai dalyvavo socialinės svarbos projektuose. VV
(MRU_PI) akcentuoja savo vykdomų projektų socialinį ir ekonominį poveikį. Pavyzdžiui, VV daug
dėmesio skiria gyvenimo kokybės ir aplinką tausojančios elgsenos temoms. Apie sutartis ar
tiesioginį bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi VV informacijos nepateikė. VV darbuotojai taip
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pat dirba nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo įstaigose, pavyzdžiui, mokslininkai dalyvauja
įvairiose Mokslo tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ministerijos ir kitų
viešųjų institucijų organuose/įstaigose. Įsivertinimo ataskaitoje VV taip pat rašo ir apie tiesioginį
bendradarbiavimą su verslo sektoriumi (pvz., tikslinės grupės ir pažintiniai interviu verslo subjektui).
Populiarinimo veikla buvo ribota (mokslo populiarinimo straipsnių skaičius mažas). VV atliekami
tyrimai suteikia labai gerus profesionalų mokymo pagrindus. Šiam tikslui pasiekti aukštu lygiu
sutelkta ir kritinė mokslinių tyrimų masė, ir kokybė: bendra psichologijos doktorantūros programa
kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedra, kuri leidžia studentams vykdyti
tyrimus platesniame socialiniame kontekste. Iš visų šiame skyriuje pateiktų argumentų darome
išvadą, kad VV vykdomi moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei, o santykiai su verslu, sprendimų
priėmėjais ir visuomene yra tokie, kokie ir dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai institucijai.
Dėl VV pagrindinių mokslinių tyrimų temų specifikos Lietuvos ekonomikai ir visuomenei tiesioginio
poveikio yra mažiau.

MTEP veiklos perspektyvumas
Toliau pateiktas argumentų sąrašas sudarytas remiantis VV pateikta informacija, vizito metu
surinkta informacija ir kitais oficialiais šaltiniais. MRU_PI veiklos perspektyvumas yra didelis. VV yra
paskelbęs daug puikių mokslinių publikacijų. Mokslininkų amžiaus struktūra rodo, kad VV yra labai
jaunas (daugiau nei 70 proc. mokslininkų ir dėstytojų yra jaunesni nei 45 metų amžiaus), o tai
reiškia, kad VV turi daug mokslininkų, kurie yra ankstyvosios karjeros etapuose (turintys daktaro
laipsnį), ir kad jie galėtų išaugti ir tapti naujais lyderiais. VV kompetencija matoma ir dėl gebėjimo
pritraukti finansavimą tiek Lietuvos, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Dėl to bendra finansinė parama
VV padidėjo beveik 60 proc. Perspektyvumą ir tvarumą galima sustiprinti sudarant daugiau sutarčių
su verslo subjektais. Paminėtina ir tai, kad VV turi prieigą prie 16 tarpdisciplininių laboratorijų; vis
dėlto laboratorijų įrangos teikiamas potencialas dar nėra iki galo išnaudojamas. Reikia didesnio
dalyvavimo ES finansuojamuose konkursiniuose projektuose. Remiantis VV įsivertinimo ataskaita ir
pokalbiais su darbuotojais, akivaizdu, kad VV parengė aiškią ir sistemingą mokslinių tyrimų
prioritetinių sričių mokslinių tyrimų strategiją ir veiksmingas priemones tikslams pasiekti.
Atsižvelgiant į tai, kad jau yra paskelbta keletas publikacijų aukštos kokybės specializuotuose
mokslo žurnaluose ir yra užmegzta labai svarbių mokslinių tyrimų ir aukšto lygio tarptautinio
bendradarbiavimo ryšių įvairiose srityse, akivaizdžiai esama potencialo pasiekti dar aukštesnį
mokslinių tyrimų kokybės lygį ir tapti pirmaujančiu tarptautiniu atitinkamų mokslo tyrimų sričių
veikėju. Apskritai VV turi didelį potencialą pasiekti labai gerus ir puikius įvertinimus.

Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Sudaryti sąlygas didesnio skaičiaus tarptautiniu mastu stiprių mokslinių tyrimų grupių
sukūrimui. Toks žingsnis pašalintų riziką, kylančią dėl to, kad visos pastangos ir visi ištekliai
sutelkiami tik mažame skaičiuje mokslinių tyrimų sričių, pvz., tais atvejais, kai nelaimimas
konkursas dėl finansavimo/stipendijos. Be to, toks žingsnis leistų praplėsti mokslinių tyrimų
temų spektrą ir lanksčiau reaguoti į visuomenės poreikius.
2. Laboratorinę įrangą reikia naudoti intensyviau, ir naudoti ją reikia tiek fundamentiniams, tiek ir
taikomiesiems tyrimams. Jei tai būtų padaryta, būtų galima lanksčiau reaguoti į visuomenės
poreikius.
3. Sukurti aiškią motyvacinę sistemą, skatinančią publikuoti straipsnius aukšto lygio
tarptautiniuose mokslo žurnaluose, tokia motyvacinė sistema ne tik padidins VV bibliometrinį
rezultatą, bet taip pat pakeis ir VV kultūrą.
4. Doktorantai turėtų būti skatinami rašyti disertacijas anglų kalba. Dėl to VV gautų geresnius
bibliometrinus rodiklius ir dėl to pasikeistų VV rašymo kultūra. Be to, dėl to padidėtų VV
mokslinių darbų skaitytojų skaičius.
5. Turėtų būti parengtos judumo (konferencijų ir mokslinių tyrimų komandiruočių)
stipendijų/finansavimo, ypač doktorantams, skyrimo gairės, dėl to sumažėtų subjektyvaus
neapibrėžtumo tarp studentų lygis, nes, viena vertus, jie yra raginami pristatyti savo mokslinių
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tyrimų resultatus tarptautinėse konferencijose, kita vertus, jie ne visada turi lėšų šiam tikslui
pasiekti.
6. Turėtų būti skatinama daugiau dirbti su tarptautiniais ES finansuojamų projektų konkursais, nes
VV turi labai gerą potencialą: pirmaujantys mokslininkai jau pasiekė didelį pripažinimą
tarptautiniu mastu, todėl neturėtų būti neįmanoma ne tik dalyvauti tarptautinėse mokslinių
tyrimų grupėse, bet taip pat ir atlikti jose pagrindinio partnerio, lyderio vaidmenį.
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Teisės fakultetas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_TF

VV pavadinimas

Teisės fakultetas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

0,4

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

68,4

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Teisė

3

68,36

0,36

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
VV pateiktas publikacijų sąrašas, užsienio mokslininkų sąrašas ir mokslinių tyrimų bei bendrų
projektų, vydomų kartu su užsienio universitetais, sąrašas rodo, kad MRU_TF yra stiprus
nacionaliniu mastu, tačiau jam trūksta tarptautinio pripažinimo. Reikia pasakyti, kad VV yra
paskelbęs keletą publikacijų ekspertų recenzuojamuose mokslo žurnaluose (Baltic Journal of Law &
Politics), tačiau tai yra žurnalas, kuris tarptautinėje arenoje nėra vertinamas kaip stiprus ir neturi
tinkamo cituojamumo rodiklio. Jei kalbėtume apie mokslinių tyrimų rezultatų tarptautiškumo
didinimą, VV pristato keletą knygų skyrių prancūzų kalba, tačiau didžioji dalis publikacijų yra
paskelbta Lietuvos vietiniuose mokslo žurnaluose ir žurnaluose, kuriuos redaguoja vietiniai
redaktoriai. MRU_TF darbuotojai turi įspūdingą nacionalinių apdovanojimų įrašą, tačiau
tarptautinėje sferoje apdovanojimų nėra. Konferencijose pristatyti pranešimai buvo skaityti gerose,
bet ne prestižinėse konferencijose ar seminaruose. Kai kurios anglų kalba parašytos publikacijos yra
skelbiamos Lietuvos žurnaluose, šis faktas nepadeda siekti sklaidos tarptautiniu mastu. VV
atliekami moksliniai tyrimai orientuoti daugiausia į nacionalines problemas. Ypatingai svarbu, kad
būtų įveiktas vidaus akcentas, būdingas dabartinei VV mokslinių tyrimų linijai. Fakulteto ir
universiteto vadovybei reikia sustiprinti strategiją siekti tarptautinės mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidos. Šia prasme pasigendama daugiau kartu su užsienio (vizituojančiais ir ne) profesoriais
sukurtų straipsnių ir knygų, parašytų anglų kalba ir nagrinėjančių kai kurias fakulteto mokslininkų
jau pradėtas rutulioti temas, labiau lyginamuoju požiūriu arba pastebint tarptautinę arba
transnacionalinę jų dimensiją. Kai kurios fakulteto narių nagrinėjamos mokslinių tyrimų sritys yra
tarpdalykinio arba interdisciplininio pobūdžio, ir ši aplinkybė teikia daugiau potencialo ištirti
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, kartu su užsienio kolegomis atlikti mokslinius tyrimus ir
skelbti publikacijas. Tai taip pat svarbus trūkumas yra tas, kad nėra komentarų ir dalyvavimo
tarptautiniuose internetiniuose dienoraščiuose (bloguose) ir kituose skaitmeniniuose žurnaluose,
kurie leidžia kurti tarptautinius tinklus ir skatina mokslinių tyrimų sklaidą.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV yra labai produktyviai dalyvauja daugelyje projektų ir atlieka daugybę mokslinių tyrimų, tačiau jo
įnašas daugiausia yra straipsniai, kuriuos, kai kuriais atvejais, paskelbė Lietuvos redaktoriai ir mokslo
žurnalai, todėl socialinis ir ekonominis poveikis yra ribotas, santykinis ir nacionalinis. Mokslinė VV
sklaida yra palyginti silpna (poor) ir ribota; surengtos konferencijos ir renginiai nėra tarptautiniu
mastu svarbūs, o fakulteto darbuotojų dalyvavimo svarbiuose renginiuose, konferencijose ir
seminaruose užsienyje nėra jokio. Šis faktas taip pat turi įtakos ekonominiam ir socialiniam MTEP
veiklos poveikiui ir jo įvertinimui.
Viena vertus, MRU_TF darbuotojai atlieka labai svarbią užduotį atstovaudami aukštoms Lietuvos
Respublikos valstybės įstaigomis, jas konsultuodami ir su jomis bendradarbiaudami. Pagal šią iškilią
(daugiausia šalies vidaus) užduotį šio VV įvertinimas būtų aukštas, tačiau bendrą įvertinimą aiškiai
sumažina įvairūs kiti pagal šį punktą vertinami elementai. Kita vertus, MTEP veiklos ekonominis
poveikis yra mažas. Ši dekompensacija gali būti lengvai įveikta nacionaliniu mastu, kur VV jau yra
aktyvus veikėjas, tačiau tarptautiškumo požiūriu šiai užduočiai spręsti, kad būtų galima gauti
svarbiausių mokslinių indėlių, publikacijų ir mokslinių tyrimų projektų, turi būti taikoma kitokia
strategija. Be abejo, konsultavimo užduotis taip pat atveria galimybes taikyti privačiose srityse
fakulteto įgyjamą ekspertinę kompetenciją, taip pat leidžia kreiptis dėl didesnio privataus
finansavimo. Taip pat pastebima žymi pažanga padedant viešiesiems ūkio subjektams. VV
mokslininkai turi atstovų svarbiose tarybose/valdybose ir aukštuose politiniuose postuose, tačiau,
siekiant padidinti socialinį ir ekonominį poveikį, šio atstovavimo rezultatai turi būti pagerinti.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi didelį potencialą pagerinti savo įvertinimus. VV reikia daugiau straipsnių ir sklaidos
tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, ISI, SCOPUS, o ne tik koncentruoti dėmesį į vietinį
mokslo žurnalą ir šalies vidaus leidinius. Institucija taip pat turi didelį potencialą teikti paraiškas dėl
tarptautinio išorinio finansavimo (Europos mokslo tarybos, Horizontas 2020, Europos Sąjungos ir
Europos Vadovų Tarybos finansavimas). VV jau parodė, kad turi patirties ir gali sėkmingai gauti
išorinį finansavimą ir tam tikrą tarptautinį pripažinimą. VV teisingai identifikavo savo stipriąsias,
silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes, ši analizė rodo, kad veiklos perspektyvumas yra didelis, ypač
todėl, kad atrodo, jog VV geba pritraukti labai gerą išsilavinimą turinčius profesionalus, kad esama
finansavimo bei siekio pritraukti užsienio mokslininkų. Nacionaliniai apdovanojimai, konsultacijos ir
bendradarbiavimas su aukštomis Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis
liudija tam tikras žinias, kompetenciją ir kvalifikaciją, kuriuos galima „eksportuoti“ į užsienį.
VV turi pažangius ir jaunus, tačiau patyrusius vadovus, kurie kuria paskatomis pagrįstą tyrimų
aplinką. Mokslininkai turi pakankamai galimybių atlikti tarpdalykinius mokslinius tyrimus. VV geba
pritraukti doktorantus iš užsienio. VV potencialas įvertintas, atsižvelgiant į akademinio personalo ir
doktorantų skaičių, į infrastruktūrą, darbuotojų senėjimą ir į institucijos atstovų paaiškintą
strateginį planą; VV yra perspektyvus ir nusipelno paties geriausio, koks tik įmanoma, įvertinimo.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Šiam VV teikiamose rekomendacijose apibendrinamos ekspertų grupių nuomonės apie VV veiklos
perspektyvumą. Konkrečios rekomendacijos: reikia tobulinti valdymo strategijos kūrimą, kad būtų
teikiamos gairės ir parama darbuotojams (profesoriams ir tyrėjams), susijusi su jų dalyvavimu
konkursuose dėl tarptautinio finansavimo gavimo. Ši strategija turi būti visaapimanti, o tai reiškia,
kad ji turi apimti visus tuos skirtingus etapus, kuriuos mokslininkai turi pereiti teikdami konkursinius
pasiūlymus. Būtų patogu, kad į vadovybę įeitų ir VV vidaus narys, kuris informuotų apie tarptautinių
konkursų pradžią, terminus, technines ir specifines kiekvieno kvietimo dalyvauti konkurse sąlygas.
Jis sektų, teikdamas konkursinio pasiūlymo rengimui taip pat ir materialinę paramą, konkursui
teikiamą paraiškos projektą ir nurodydamas skirtingus recenzentus, kurie peržiūrėtų projektą
(juodraštį) ir patį teikiamą tekstą. Vadovybei reikia nukreipti galutinį variantą reikiamais kanalais, o
mokslininkai turi atlikti visas procedūras pagal pateiktas gaires.
VV dirba srityje, pasižyminčioje dideliu tarpdalykiškumu, ir neturi nei žmogiškųjų išteklių, nei
materialinių galimybių visas šias sritis aprėpti. Būtų tikslinga sutelkti dėmesį į tas sritis, kuriose VV
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sekėsi labiau, sprendžiant pagal publikacijas, tarptautinius profesinius tinklus, kuriose VV turi
didesnių potencialių galimybių siekti puikių rezultatų ir daryti didesnį socialinį poveikį.
Atrodo, kad labai svarbu, jog fakultetas suteiktų VV mokslininkms ir kitiems darbuotojams tokio
pobūdžio mokymus ir paramą. Konkursinio pasiūlymo dėl tarptautinio finansavimo gavimo
rengimas ir dalyvavimas konkurse viršija paprastai konkursinei paraiškai parengti reikalingus
techninius gebėjimus ir kokybę. Šiuo atveju reikia formaliosios ir administracinės pagalbos. Dėl to
kai kurie universitetai ir mokslinių tyrimų centrai turi vidinius personalo narius, kurie informuoja
apie kiekvieno kvietimo teikti paraiškas sąlygas, techninius reikalavimus ir padeda susigaudyti
kazuistikoje.
Tarptautinės sklaidos požiūriu taip pat svarbu, kad fakulteto nariai ir mokslininkai dalyvautų
internetiniuose dienoraščiuose (bloguose), skaitmeniniuose mokslo žurnaluose bei kursuose. Iki
šiol dalyvaujama šios srities veikloje nebuvo. Toks dalyvavimas labai prieinamose tarptautinėse
informacijos sklaidos vietose parodys fakulteto informuotumą apie karštąsias, aktualiąsias savo
mokslo srities problemas.
Kita rekomendacija yra skatinti VV darbuotojus vadovauti tarptautiniams mokslinių tyrimų
tinklams. VV jau dalyvauja konsoliduotame tarptautiniame profesiniame tinkle, dabar reikia, kad VV
personalo nariai taptų pirmaujančių redaguojamų knygų leidyklų ir tarptautinių mokslo žurnalų
redakcinių kolegijų nariais. Norint pasiekti didelės sklaidos, taip pat būtų patogu, kad fakultetas
vadovautų kolektyviniams projektams kaip pagrindinis tyrėjas (P.I.), o ne tik vien kaip eilinis
partneris.
Kad ateityje būtų gautas geresnis įvertinimas, būtina padidinti VV publikacijų citavimų skaičių ir
pagerinti VV publikacijų lygį tarptautiniuose mokslo žurnaluose; Scopus, ISI. Šiuo aspektu vienas iš
skatinimo būdų galėtų būti ekonominių paskatų strategija ar mokslo darbuotojo atleidimo nuo
dėstymo pareigų atlikimo strategija.
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Viešojo saugumo fakultetas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_VSF

VV pavadinimas

Viešojo saugumo fakultetas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

0.4

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

31.9

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Teisė (01S)

3

0,35

21,32

Vadyba ir administravimas, Ekonomika, Sociologija,
Psichologija, Edukologija (03S, 04S, 05S, 06S, 07S)

2

-

10,56

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Teisė (01S)

MRU_VSF Teisės fakultetas yra stiprus gana siauroje, bet daugiadalykinėje – visuomenės saugumo
–disciplinoje. Kaip nurodyta VV įsivertinimo ataskaitoje, VV glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos
Respublikos teisėsaugos institucijomis ir dalyvauja tarptautinėse programose su keliais partneriais
ir profesiniais tinklais. Kibernetinio nusikalstamumo prevencija ir kibernetinis saugumas – tai naujos
ir novatoriškos mokslinių tyrimų sritys, kurios padeda pritraukti mokslinių tyrimų lėšas, tačiau jų
rezultatai dar nėra matomi publikacijose. Pastaraisiais metais publikacijos pagerėjo, lyginant su
kitomis Lietuvos institucijomis, yra geras indeksuotų publikacijų procentas. Tačiau šių publikacijų
sąrašas nėra nei įspūdingas, nei puikus. Šia prasme ir dėl stipraus tarptautinio profesinio tinklo ir VV
darbuotojų darbo, sklaida puikiuose mokslo žurnaluose ir recenzuojamose knygose tikėtina ir
pageidautina. Būtina tobulinti publikacijų kokybę, pageidautina siekti skelbti publikacijas
aukštesnio lygio mokslo žurnaluose, kad būtų galima pasiekti didesnę mokslinių tyrimų
bendruomenę ir padidinti fakulteto dėstytojų ir mokslininkų darbų tarptautinių citavimų skaičių.
Remiantis konferencijų pranešimų ataskaita ir interviu, atrodo, kad egzistuoja strategija, kuria
siekiama sustiprinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą ir stengiamasi dalyvauti svarbiuose
konkursuose dėl finansavimo. VV atlikti moksliniai tyrimai apima ir nacionalines, ir tarptautines
problemas; vis dėlto, pats visuomenės saugumo srities pobūdis ir VV į profesiją orientuota veikla
apsunkina pastangų subalansavimą ir tikslų išaiškinimą. Daugiau su kartu bendraautoriais, užsienio
profesoriais, parengtų publikacijų (straipsnių ir knygų), parašytų anglų kalba ir nagrinėjančių teisės
fakulteto srities temas, žymiai pagerintų VV įtaką. Kai kurios teisės fakulteto mokslinių tyrimų sritys
yra tarpdalykinės arba interdisciplininės, tai atveria galimybes ieškoti naujų progų rašyti mokslo
darbus kartu su bendraautoriais iš užsienio ir galimybes skelbti publikacijas svarbiausiose
tarptautinėse leidybos vietose. Tarp MRU mokslo darbuotojų nacionaliniu mastu gautų
apdovanojimų esama ir apdovanojimų, kuriuos suteikė Lietuvos policijos generalinis komisaras ir
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. Gautas įvertinimas rodo, kad ši kryptis yra
stipri nacionaliniu mastu su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
Vadyba ir administravimas, Ekonomika, Sociologija, Psichologija, Edukologija (03S, 04S, 05S, 06S, 07S)

VV pasižymi stipriu daugiadalykiškimo pobūdžiu ir aprėpia įvairias kryptis, analizuojamas šiame
vertinime. Nepaisant to, publikacijų ir mokslinių tyrimų, susijusių su kai kuriomis iš šiame skyriuje
vertinamų mokslinių tyrimų krypčių, nėra daug. Svarbi išimtis yra edukologijos kryptis, kurioje VV
vykdo išskirtinę veiklą. Pateiktoje informacijoje taip pat nurodoma ir daugelis bendradarbiavimo
susitarimų, nors dauguma iš jų tėra trumpalaikės sutartys ir apsilankymai. Dalyvavimas MTEP
programų finansavimo projektuose yra geras, yra didėjimo tendencija, ypač tarptautinėse
programose, už šį faktą reikia pagirti. Straipsniai, konferencijos ir knygos, susijusios su šiomis
kryptimis, nėra tokio pat lygio, kaip kad teisės ir teisėsaugos publikacijos. Kai kuriose mokslinių
tyrimų kryptyse nėra indeksuojamų publikacijų; ši aplinkybė atspindi didelį skirtumą tarp krypčių ir
skirtingą jų sėkmingumą. Publikacijos nesusilaukė kitų kolegų citavimų tarptautiniuose leidiniuose.
Apdovanojimai yra patenkinami, jie nėra tarptautinio lygmens. Dalyvavimas tarptautiniuose
konkursiniuose MTEP projektuose yra silpnas (poor), yra tik du mažos apimties nacionaliniai
projektai. Atrodo, kad moksliniai tyrimai ir profesorių darbas yra labai skatinami, nors jie ir susiduria
su tam tikrais struktūriniais trūkumais ir suvaržymais, atsakomybė dėl kurių nėra priskirtina nei VV,
nei net paties Universiteto vadovybei. Šiam vertinamajam vienetui skirtą įvertinimą nulėmė silpna
jo tarptautinė veikla ir silpnas pripažinimas tarptautiniu mastu bei tarptautinės sklaidos stoka.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV ekonominis ir socialinis poveikis yra stiprus, tačiau apsiriboja labai siaura sritimi, viešosiomis
teisėsaugos institucijomis, jį reikia išlaikyti, tačiau būtų optimaliausia šį poveikį išplėsti į kitas
susijusias viešosios teisės ir saugumo sritis. Dokumentai rodo, kad MRU_VSF turi labai nemažą
(decent) ekonominį poveikį: kelis kartus tarptautiniu mastu konsultavo ir bendradarbiavo su
tarptautiniais partneriais. Galimybės ir šioje srityje yra aktualios. Nepaisant to, turint mintyje
infrastruktūrą ir dominuojančią padėtį kai kuriose analizuojamose srityse, skirtingi padaliniai dar
turi tobulėti, kad taptų tarptautinio lygio veikėju, lyderiu tarptautinio profesinio tinklo, kuris šiuo
metu rengia konkursus ir skiria pagrindinius tyrėjus (Principle Investigators) tarptautiniuose
konkursuose dėl finansavimo suteikimo, pvz., programoje „Horizontas 2020“ arba įvairių formų
Europos mokslo tarybos konkursuose. Ypač reikia paminėti visuomenės saugumo sritį, kurioje
mokslinių tyrimų kokybė ir veikla galėtų gauti ir geresnį įvertinimą. Reikia atskirti skirtingus šioje
ataskaitoje vertinamus VV. Teisės VV atveju nėra realios įtakos tos reikšmingos tarptautinės
padėties ir profesionalų tinklo įtakos, kurį šis VV jau turi. Lūkesčiai yra aukšti turint mintyje tą
padėtį, kurią šis VV jau yra pasiekęs. VV mokslininkų dalyvavimas valstybinių institucijų, valstybės ir
savivaldybių institucijų įsteigtose darbo grupėse ar komisijose yra toks, koks ir dera, todėl, skiriant
įvertinimą, į šią aplinkybę reikia atsiželgti. Taip pat reikšmingi yra ir VV atstovaujančių mokslininkų ir
dėstytojų dalyvavimo Lietuvos vidaus ekspertų grupėse ir aukštosiose institucijose pavyzdžiai,
tačiau tarptautiniu mastu atstovavimas nėra deramo lygio. Jei kalbėtume apie apie Valdymo ir
administravimo, Ekonomikos, Sociologijos, Psichologijos ir Edukologijos kryptis, jų tarptautinis
tinklas nėra toks iškilus, ir ekonominiai rezultatai yra šio fakto pasekmė. Jam trūksta didesnės
įtakos užsienio verslo sektoriui, kad galėtų pradėti daryti didesnį socialinį ir ekonominį poveikį.
Mokslininkų dalyvavimas tarptautinėse redakcinėse kolegijose skirtingose VV kryptyse yra
nevienodas, bet pasauliniu mastu yra geras ir yra toks, koks ir dera pripažintai institucijai, vykdančiai
akademinę veiklą, konkrečiau, šalies mastu.
MTEP veiklos perspektyvumas
Edukacijos aspektas yra labai stiprus MRU_VSF elementas, kai kalbama apie viešosios tvarkos
užtikrinimo/teisėsaugos pareigūnus (public enforcement officers), daugybė padėkų, kuriomis VV
buvo apdovanotas, yra gero užduoties vykdymo šioje svarbioje srityje įrodymas. MRU_VSF turi
didinti vadovavimą doktorantūros studijoms, užduotis, kurią dėl turimo specializacijos laipsnio ir
žinių nėra labai sunku pasiekti. Skaičiai rodo, kad tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai,
finansavimas ir dalyvavimas tarptautiniuose profesiniuose tinkluose, VV turi labai gerą potencialą ir
palaipsniui didina savo įtaką tarptautinėje arenoje, bet šioje srityje VV vis dar reikia tobulėti.
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Kalbant apie Lietuvos viešosios tvarkos užtikrinimo edukaciją, galimi ilgesni ir tvirtesni susitarimai
su didesnėmis Europos institucijomis. Problema, kurią reikėtų apsvarstyti, yra VV aprėpiamų
mokslinių tyrimų krypčių gausybė. Alternatyva galėtų būti susiaurinti pastangas ir susitelkti tik ties
kai kuriomis ekspertinėmis kryptimis, kurios turi daugiau mokslo darbų sklaidos potencialo: skelbti
publikacijas didžiuosiuose tarptautiniuose akademiniuose leidiniuose ir dalyvauti pačiose
svarbiausiose tarptautinėse konferencijose. Dabartinį įvertinimą galima pagerinti, jei VV taps
tarptautiniu veikėju ir įveiks stiprų nacionalinį savo mokslinių tyrimų veiklos ir publikacijų akcentą.
VV turi potencialių galimybių pagerinti įvertinimus, ekonominį ir socialinį poveikį, ne tik Lietuvos
Respublikoje, bet ir užsienyje. Šia prasme, net jei VV ir turi didinti straipsnių skaičių
recenzuojamuose mokslo žurnaluose, ISI, SCOPUS ir tarptautinių redakcinių kolegijų leidžiamuose
leidiniuose, fakulteto vadovybė, atrodo, laikosi strategijos, kuri duos rezultatų per ateinančius 5–10
metų. VV potencialas pagal akademinio personalo, doktorantų, infrastruktūros, darbuotojų
senėjimo rodiklius ir institucijos atstovų paaiškintą strateginį planą teikia vilčių ir vertas paties
geriausio, koks tik įmanoma, įvertinimo.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Strateginį valdymą reikia patobulinti, reikia, kad būtų teikiamos metodinės rekomendacijos ir
parama darbuotojams (profesoriams ir kitiems mokslo darbuotojams), susijusi su dalyvavimu
konkursuose dėl tarptautinio finansavimo gavimo. Ši strategija turi būti visaapimanti, ta
prasme, kad ji turi apimti visus tuos skirtingus etapus, kuriuos mokslo darbuotojai turi pereiti,
teikdami konkursinius pasiūlymus.
2. Į vadovybę reikia įtraukti ir tarptautinius konkursinius pasiūlymus rengiančių mokslininkų grupių
vidaus narius. Konkursiniams pasiūlymams rengti teikiama parama, be kita ko, turėtų būti ir
materialinė, ji turėtų apimti ir konkursinio pasiūlymo teksto projekto bei jau parengto galutinio
teksto peržiūrą/patikrą atliekančius redaktorius (reviewers).
3. Personalo nariai turėtų būti skatinami vadovauti tarptautiniams mokslinių tyrimų tinklams. VV
jau dalyvauja jungtiniame tarptautiniame tinkle, dabar reikia kad VV personalo nariai užimtų
pareigas pirmaujančių knygų ir mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose atitinkamose
tarptautinėse leidybos vietose.
4. Fakulteto nariai turėtų būti skatinami vadovauti bendriems projektams ir atlikti pagrindinių
tyrėjų pareigas, o ne tik paprasčiausiai dalyvauti projektuose kaip eiliniai partneriai.
5. Siekiant pagerinti bendrąją publikacijų kokybę ir padidinti VV tarptautiškumą, reikalinga
tikslingesnė publikavimo strategija; reikia kryptingai taikytis į SCOPUS ir WoS indeksuotus
žurnalus.
6. Vienas iš būdų, kaip paskatinti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, galėtų būti strategija už
aukštos kokybės mokslinius tyrimus teikti ekonominį atlygį arba atleisti mokslo darbuotojus
nuo dėstymo pareigų atlikimo.
7. Publikacijos anglų kalba yra būtinybė; jos padidintų mokslo tiriamųjų darbų sklaidos
efektyvumą, taigi ir potencialius kolegų iš viso pasaulio citavimus. Šiam procesui būtų naudinga
palaikymo sistema, redagavimo tarnyba, kurioje dirbtų redaktorius, kuriam anglų kalba yra
gimtoji.
8. Kad taptų matomi platesnei mokslo bendruomenei, doktorantai taip pat turėtų būti skatinami
skelbti savo publikcijas anglų kalba. Jauniesiems mokslininkams būtų naudinga bendra su
užsienio partneriais doktorantūros programa ir bendras su užsienio partneriais vadovavimas
doktorantams.
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Viešojo valdymo fakultetas, Mykolo Romerio universitetas
VV santrumpa

MRU_VVF

VV pavadinimas

Viešojo valdymo fakultetas

Institucijos pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

0,87

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

37,12

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

2

-

8,66

Vadyba ir administravimas (03S)

3

0,87

28,46

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai (02S)

Politikos mokslų kryptyje dirba 12 dėstytojų, jų VDDA yra 8,7. Mokslinių tyrimų rezultatai
daugiausia skelbiami universitetų vidaus žurnaluose: arba tiesiogiai Mykolo Romerio universiteto
žurnale, arba Vidurio ir Rytų Europos regiono žurnaluose. Publikacijų strategija atspindi tikslingą
publikacijų pasiskirstymą: 6 Lietuvos, 8 Vidurio Europos ir 6 Vakarų Europos mokslo žurnaluose.
Tokia publikacijų skelbimo strategija riboja tarptautinį mokslinių tyrimų rezultatų matomumą ir
dalyvavimą naujausiose atitinkamuose tarptautiniuose žurnaluose vykstančiose politikos mokslų
srities diskusijose. Išimtis yra monografijos (1 Routledge leidykloje) ir trys skyriai nacionaliniuose
redaguojamuose knygų tomuose. Tačiau monografijos publikavimo procesas skiriasi nuo
geriausiuose mokslo žurnaluose priimtos privalomo „dvigubo aklojo“ recenzavimo praktikos, nes
jam būdingas skirtingas akademinio griežtumo lygis, ir jo tikslas yra labiau įsitraukti į edukaciją, o ne
į mokslinių tyrimų veiklą. Bendri darbai su kitais autoriais apsiriboja vietiniais savo įstaigos
kolegomis arba savo šalies kolegomis, nėra jokių matomų ryšių su užsienio mokslininkais. Pagal
darbuotojų skaičių ir potencialą faktinė mokslinė produkcija, ypač tarptautinėse skelbimo vietose,
yra labai maža ir palieka daug erdvės tobulėti. Nustatyti šie darbuotojų potencialo panaudojimą
varžantys veiksniai: dėmesio sutelkimas į publikacijas šalies viduje, dėmesio sutelkimas į trumpalaikį
vertinimą ir didelis dėstymo krūvis. Pagal galiojančias darbuotojų vertinimo taisyklės, darbuotojai
vertinami du kartus per metus, ši aplinkybė skatina orientuotis į greitus publikacijų skelbimo
procesus ir vietas, kur darbus paskelbti galima greitai. Gal ši publikacijų skelbimo strategija ir
sukuria tvirtus ryšius su praktikais arba su Lietuvos auditorija, tačiau ji taip pat yra žalinga VV
tarptautiniam matomumui, kokybei ir reputacijai. Įsivertinimo ataskaitoje rašoma, kad pranešimai
skaityti 17 konferencijų, tačiau, iš tiesų, didžiąją tų pranešimų dalį skaitė vienas ir tas pats
mokslininkas. Tarptautinės asociacijos, su kuria palaiko ryšius šis VV, narių skaičius yra ribotas, ir
nors ji ir svarbi savo tematika, kuriai skiria didžiausią dėmesį, jos teikiamas tarptautinis grįžtamasis
ryšys yra ribotas. Dėl to darbuotojų pripažinimas apsiriboja tik nacionaliniais apdovanojimais.
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Konkursinio finansavimo pritraukimas yra ribotas, o sėkmės rodiklis pastaruoju metu sumažėjo iki
nulio. Ataskaitiniu laikotarpiu nebaigta rašyti nė viena disertacija ir nėra nė vienos šiuo metu
rengiamos disertacijos. Todėl šis VV vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu, tačiau neskatina,
neužtikrina ir nesusilaukia tarptautinio pripažinimo.
Vadyba ir administravimas (03S)

Valdymo ir administravimo kryptyje dirba 4 mokslininkai ir 31 dėstytojas, kurių VDDA yra 29,3.
Mokslinių tyrimų rezultatai dažniausiai neskelbiami pagal citavimų skaičių aukščiausio lygio
žurnaluose (Clarivate Analytics). Tačiau pastaraisiais metais atsirado publikacijų SCOPUS
indeksuotose leidiniuose, daugiausia iš ketvirtojo kvartilio, bet taip pat ir iš pirmojo kvartilio. Todėl
mokslinių tyrimų rezultatas rodo šalies vietinės ir tarptautinės auditorijos derinį, nors ir šių mokslo
žurnalų spektras ir yra labai įvairus, nuo technologijų, dirvožemio nualinimo iki švietimo. Kai kurie
tarptautiniai bendraautoriai yra matomi geriausiose išvardytose publikacijose, tai rodo, kad
prasidėjo tarptautinio lygmens profesinių tinklų kūrimo procesas, o tai teikia puikių galimybių
toliau didinti tarptautinį mokslinių tyrimų rezultatų pripažinimą. Dalyvavimas konferencijose liudija
tarptautinę orientaciją. Be to, pastebima konferencijų, kuriose dalyvauta, kokybės gerėjimo
tendencija, nes šalia nacionalinių konferencijų buvo ir regioninių renginių, vykusių Vidurio ir Rytų
Europoje, taip pat buvo buvo nusitaikyta ir į kelis svarbius tarptautinius metinius kongresus. Į sąrašą
traukti akademiniai apdovanojimai nėra iš tikrųjų akademiniai, kuriuos suteikia kolegos ekspertai,
bet greičiau jau atspindi už akademinės bendruomenės ribų esančių svarbių socialinių dalininkų
pripažinimą. Taigi nacionalinis institucinis pripažinimas atspindi dabartinį šio VV profilį, kuris yra
orientuotas į nacionalinę ir institucinę auditoriją, o ne į tarptautinę ir akademinę bendruomenę.
Disertacijų skaičius atitinka šį profilį ir yra gana didelis, o temų spektras įvairus, per ataskaitinį
laikotarpį apginta daugiau kaip 25 disertacijų. Kai kurios disertacijos parašytos anglų kalba, tai
prisideda prie šio VV tarptautinio matomumo. Sėkmingas dalyvavimas konkurenciniuose
tarptautiniuose projektuose yra gana ribotas, tiek skaičiumi, tiek ir pritrauktų lėšų suma, dauguma
projektų (13 iš 20 nurodytųjų) buvo finansuojami iš nacionalinių šaltinių. VV pasirinko tarptautinę
orientaciją, tačiau jis turi išlaikyti ir toliau plėtoti savo dabartinį dalyvavimą konsorciumuose,
konferencijose, bendraautorystėje ir konkursuose dėl finansavimo gavimo. Bendras įvertinimas
skirtas pripažįstant nacionalinę socialinę, institucinę ir ekonominę VV MTEP veiklos svarbą su ribotu
tarptautiniu pripažinimu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo deramą kiekį užsakomųjų mokslinių tyrimų / teikia konsultacijų, daugiausia nacionaliniu
mastu, ir orientuojasi į viešąsias ir reguliavimo institucijas, o ryšių su verslo ir nevyriausybinėmis
organizacijomis aiškiai trūksta. Įsivertinimo ataskaitoje nurodytos sutartys su verslo subjektais
liudija, kad faktiškai daugiausia dėmesio skiriama sveikatos priežiūros valdymui ir viešajam
valdymui, kaip ir tikėtina, sprendžiant pagal rangovus, kurie yra valdžios ir reguliavimo institucijos.
Tačiau šių įvairių projektų poveikis nėra labai sistemingai aprašytas, šie aprašymai yra gana bendro
pobūdžio. VV personalo nariai dalyvauja keliose nacionalinio, regioninio ir savivaldybių lygmens
komisijose, tarp jų yra ir prestižinės Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui teikiamos
konsultacijos. Šie pavyzdžiai atspindi aiškią strategiją tapti nacionaliniu viešojo valdymo srities
lyderiu, aktyviai dalyvaujant einamuosiuose reikaluose ir politikos kūrime. Ši strategija neatitinka
vertinimo kriterijų, nes trūksta kelių veikėjų, tokių kaip verslo įmonės ar platesnė visuomenė, o VV
įsitraukimas į MTEP yra ribotas. Palyginti su VV turimais ryšiais su nacionaliniais veikėjais, su
tarptautinėmis institucijomis VV personalo ryšiai yra nelabai glaudūs, išskyrus vieną iš Moldovos
vyriausybinės institucijos gautą finansavimą. Tačiau akademinėms asociacijoms, verslo rūmams ir
Europos institucijoms VV turimų ryšių struktūroje aiškiai atstovaujama nepakankamai, išskyrus
Europos sporto observatoriją. Nors bendradarbiavimą su verslu ir sprendimų priėmėjais ir būtų
galima pagerinti, ekspertų grupė įvertino VV mokslinę ir ekspertinę veiklą kaip institucinės aplinkos
pripažintą. Įvairių subjektų informavimo veikla (outreach) vykdoma per akademinius renginius, tarp
jų ir per vieną reguliariai rengiamą kasmetinį renginį, ir per įvairius plačiajai visuomenei skirtus
neakademinius renginius. Dalyvavimas redakcinėse kolegijose apsiriboja universiteto vidiniais
žurnalais, dalyvavimo redakcinėse kolegijose patirties aukščiausio rango tarptautinėse mokslo
žurnalų ir knygų leidybos vietose nėra. VV dalyvauja atitinkamose tarptautinėse asociacijose.
Mokslo populiarinimo veikla vykdoma per konferencijas, daugiausia akademines. Apskritai šio VV
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atliekami moksliniai tyrimai ir ekspertinė veikla yra svarbūs visuomenei, VV yra pripažinta institucija,
vykdanti akademinę veiklą.
MTEP veiklos perspektyvumas
Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė pateikia aiškiai pervertintą vaizdą, VV savo turimą
potencialą vertina pernelyg optimistiškai. Nors skaitmenine išraiška šio VV potencialas ir yra didelis,
ir atveria kelius keletos specializuotų laboratorijų plėtrai, VV mokslinės produkcijos kiekis neatitinka
dabartinio potencialo. Sprendžiant pagal dabartinės veiklos rezultatus, VV nėra pagrindo vertinti
kaip puikaus nei pagal jo sutartinius santykius, nei kaip viešojo valdymo mokslinių tyrimų srities
lyderio. Taip pat silpnybių sąraše neminimi ir VV mokslinių publikacijų rezultatai, o juk VV
publikacijos šiuo metu nuolat vengte vengia paties aukščiausio lygio mokslo žurnalų. Kita vertus,
yra daug galimybių tobulėti tiek didinat publikacijų skaičių, tiek ir jų kokybę. VV patalpos,
infrastruktūra ir prieiga prie duomenų bazių yra labai geros. Darbuotojų skaičius yra didelis,
paliekantis daug erdvės produktyvumui didinti, jei tik bus pagerinta atlygio politika. Dabartinis
strateginis planas skirtas ilgam laikotarpiui, kuris baigsis 2020 m. Ši aplinkybė riboja pastangų
veiksmingumą, atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikiai tikslai nėra aiškūs, o tolesnis išteklių paskirstymas
dar neatliktas. Personalo struktūroje atstovavimas jaunesniesiems mokslininkams ir doktorantams
yra ribotas, todėl VV struktūra, atrodo, turi neproporcingai sunkią viršūnę (top-heavy). Ši situacija
ateityje gali apriboti vystymosi potencialą ir nukreipti mokslinių tyrimų veiklą į šalį nuo tokių
veiksmų, kaip tarptautinis judumas, jaunesniųjų mokslininkų kvalifikacijos kėlimas, plataus masto
duomenų rinkimas, intensyvus tinklų kūrimas ir dėmesio sutelkimas į naujoves. Tačiau doktorantų
rengimo procesas atveria tarptautines galimybes tiek dalyvauti labai gerai žinomuose
doktorantūros konsorciumuose (EGOS), tiek ir kurti palankią aplinką doktorantams iš užsienio.
Apskritai, atsižvelgiant į darbuotojų potencialą, jo amžiaus pasiskirstymą, turimą infrastruktūrą ir
planuojamas plėtros kryptis, šis VV turi potencialą išlaikyti dabartinius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Dėl padarytų ir vėliau įgyvendintų kelių strateginių pasirinkimų dabartinis šio VV veiklos lygis yra
žemesnis už jo turimą potencialą. Nors šie pasirinkimai ir yra svarbūs socialinei partnerystei ir šalies
vidaus politikai, jie tuo pat metu riboja mokslinės produkcijos kokybę ir kiekybę ir daro žalingą
poveikį įvertinimui. Todėl rekomenduojame keletą dabartinės strategijos pakeitimų:
1. Padidinti dėmesį akademinei auditorijai ir nukreipti dėmesį nuo grynai edukacinės ar su
studentais susijusios veiklos. Šis tikslas padeda surasti ir palaikyti ryšį su naujausia akademinės
literatūros raida. Didžiausias dėmesys tarptautinei auditorijai galėtų būti paverstas tikslu
dalyvauti prestižinėse tarptautinėse konferencijose, skatinti darbuotojus dalyvauti
tarptautinėse akademinėse asociacijose ir tikslingai siekti skelbti publikacijas aukščiausio
kvartilio pagal cituojamumo rodiklius mokslinių publikacijų skelbimo vietose.
2. Dabartinis ryšys su verslo subjektais yra ribotas. Rekomenduojama stiprinti tiesioginius ryšius su
verslo subjektais tiek per mokymo / kvalifikacijos tobulinimo programas, tiek ir per mokslinių
tyrimų projektus. Tai naudinga tuo, kad leidžia integruoti dabartinius ir būsimus šalies ūkio
subjektų poreikius į mokymą ir mokslinius tyrimus, o tai savo ruožtu gali suteikti didesnį lėšų
pritraukimo potencialą ir didesnį gebėjimą atlikti svarbų vaidmenį skatinant Lietuvos
ekonominę plėtrą.
3. Dabartinis individualus mokslininkų vertinimas yra pernelyg dažnas, tokia tvarka skatina
darbuotojus ieškoti spartaus publikavimo kelių ir nepaisyti aukšto rango, bet lėto apyvartos
ciklo mokslo žurnalų. Rekomenduojama individualų veiklos vertinimą pakeisti kelerių metų ciklo
vertinimu, kartu rengiant ir tarpinius vertinimus, kurie tarnautų kuravimo (mentoring) tikslams.
4. Šiuo metu daktaro disertacijos pristatomos kaip publikuotos monografijos lietuvių kalba, tokia
tvarka riboja disertacijų platinimą, trukdo doktorantams patekti į darbo rinką ir apriboja VV
publikacijų rezultatus. Rekomenduojama pereiti prie moksliniais straipsniais pagrįsto daktaro
disertacijų rengimo, nes tokia tvarka duoda trigubą naudą: suteikia doktorantams tvirtą
programą mokslinių tyrimų darbo rinkai; per tarptautinio recenzuojamo žurnalo teikiamą
grįžtamąjį ryšį didina mokslinės produkcijos kokybę; dėl bendraautorystės su užsienio
mokslininkais didina VV matomumą. Taip pat rekomenduojama didinti anglų kalba ginamų
disertacijų dalį.
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5. Pagal dabartinę žmogiškųjų išteklių politiką didžiausias dėmesys sutelkiamas į vietinius
mokslininkus, daugiausia studijavusius vietoje. Tarptautinių mokslininkų samda būtų naudinga
tiek VV rezultatų gerinimo aspektu, tiek VV dalijimosi žiniomis skatinimo aspektu, tiek ir tuo
aspektu, kad didintų lėšų pritraukimo galimybes ir padėtų plėtoti mokslininkų
bendraautorystės tinklus.
6. Dabartinė strategija yra ribota laiko atžvilgiu – ji numatyta tik patiems artimiausiems metams.
Startegiją rekomenduojama atnaujinti – nustatyti naujas kryptis ir pakelti vertinamąjį vienetą į
kitą lygį tarptautinių publikacijų ir poveikio verslui bei visuomenei aspektais, panaudojant
turimą potencialą, su suderintais tikslais ir atlygio sistemomis bei išteklių priskyrimu kiekvienam
strateginiam prioritetui.
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Ekonomika ir vadyba, Šiaulių universitetas
VV santrumpa

ŠU_EkV

VV pavadinimas

Ekonomika ir vadyba

Institucijos pavadinimas

Šiaulių universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

4,5

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

25

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas

2

1,8

11,9

Ekonomika

2

2,7

13,1

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Vertinamasis vienetas turi dvi mokslinių tyrimų kryptis: Vadybą ir administravimą (03S) ir
Ekonomiką (04S). Pagal turimus žmogiškuosius išteklius šios dvi mokslinių tyrimų kryptys yra
maždaug tokio pat dydžio, o jų mokslinių tyrimų rezultatai yra tokio pat lygio.
Vadyba ir administravimas (03S)

Vadybos ir administravimo kryptyje dirba 10 mokslo darbuotojų ir 15 dėstytojų (iš viso 13,7 VDDA).
Per pastaruosius penkerius metus VV savo darbus paskelbė knygose, konferencijų pranešimų
rinkiniuose ir, tik su labai mažomis išimtimis, į Web of Science duomenų bazes neįtrauktuose
žurnaluose: išimtys yra tik publikacijos Rumunijos mokslo žurnale Transylvanian Review of
Administrative Sciences (4 kvartilis) ir žurnale Lex Localis (3 kvartilis). Pagal grupės dydį, šiuo atžvilgiu
beveik nėra jokių atitinkamų tarptautinių straipsnių. Taigi, nors VV mokslinių tyrimų veikla
nacionaliniu mastu ir gali būti vertinama patenkinamai, bet tarptautinio pripažinimo ji neturi.
Dalyvautų tarptautinių konferencijų lygis nepadidino tarptautinio žinomumo. Pagrindinėse
konferencijose nebuvo perskaityta pranešimų nei iš bendrosios vadybos ir administravimo krypties,
nei iš jų specializuotų krypčių. Visų pirma, nebuvo perskaityta pranešimų kongresuose, susijusiuose
su aukščiausio lygio vadybos, administravimo ar verslo mokslo žurnalais. VV mokslininkai ir
vadovybė neseniai sužinojo apie tarptautiškumo svarbą, tačiau jų pastangos vertinamuoju
laikotarpiu labai sėkmingų rezutatų dar nedavė, nors ir VV praneša, kad 2018 m. šioje srityje
padaryta tam tikra pažanga. VV narių ankstesnių tyrimų lygis taip pat reiškia, kad VV negali
užsitikrinti išorinio finansavimo (informacijos apie išorinį finansavimą nėra pateikta). Tačiau VV
didina mokslinės produkcijos kokybę turi visus jų mokslo tyrimams reikalingus išteklius bei
infrastruktūrą ir neatrodo, kad tai būtų ribojantis veiksnys. Per pastaruosius penkerius metus
apgintų daktaro disertacijų skaičius yra labai mažas. Pranešama, kad 2016 m. apginta tik viena
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daktaro disertacija. Doktorantai disertacijas rašo lietuvių kalba ir monografijų forma, o jų moksliniai
tyrimai atkartoja VV mokslininkų modelius.
Apskritai, vykdomų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas nacionaliniu mastu.
Ekonomika (04S)

Ekonomikos kryptyje dirba 2 mokslo darbuotojai ir 19 dėstytojų (iš viso 15.8 pagal VDDA). Per
vertinamąjį laikotarpį VV paskelbė šios krypties savo mokslinių tyrimų rezultatus knygose,
konferencijų pranešimų rinkiniuose ir į Web of Science duomenų bazę neįtrauktuose mokslo
žurnaluose, nors esama ir tam tikrų išimčių: pvz., Lietuvos žurnale Engineering Economics ir vieną
straipsnį žurnale Energy (1 kvartilis). Atsižvelgiant į grupės dydį, šie mokslinių tyrimų rezultatai nėra
reikšmingi. Publikavimo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama kiekybei, o ne kokybei, o tokios
strategijos rezultatas yra tas, kad grupė turi labai mažai įtakos už regiono ribų. Taigi, nors VV
mokslinių tyrimų veiklą ir galima vertinti patenkinamai šalies mastu, jos tarptautinis pripažinimas
yra labai ribotas. Tarptautinio žinomumo stoka taip pat atsispindi ir konferencijų, kuriose
dalyvaujama, lygyje; nebuvo skaityta pranešimų svarbiausiose konferencijose, nei iš bendrosios
ekonomikos krypties, nei iš jos specializuotųjų krypčių. Pavyzdžiui, nebuvo skaityta pranešmų su
aukščiausiojo lygio ekonomikos žurnalais susijusiuose kongresuose. Vertinamojo vieneto
mokslininkai ir vadovybė neseniai sužinojo apie tarptautiškumo svarbą, tačiau jų pastangos
vertinimo laikotarpiu labai sėkmingų rezutatų dar nedavė, nors ir VV praneša, kad 2018 m. šioje
srityje padaryta tam tikra pažanga. VV narių ankstesnių tyrimų lygis taip pat reiškia, kad VV negali
užsitikrinti išorinio finansavimo (informacijos apie išorinį finansavimą nėra pateikta). Tačiau VV turi
visus jų mokslo tyrimams reikalingus išteklius bei infrastruktūrą ir neatrodo, kad tai būtų ribojantis
veiksnys. Per pastaruosius penkerius metus apgintų daktaro disertacijų skaičius yra labai mažas.
Pranešama, kad 2017 m. apgintos tik trys daktaro disertacijos. Doktorantai disertacijas rašo lietuvių
kalba ir monografijų forma, o jų moksliniai tyrimai atkartoja VV tyrėjų modelius.
Apskritai, vykdomų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Už akademinės bendruomenės ribų VV yra svarbus partneris, vykdantis taikomuosius tyrimus ir
teikiantis konsultacijas kelioms institucijoms. VV bendradarbiauja su keliomis verslo ir valstybinėmis
įmonėmis. Šiuo atžvilgiu VV mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos ekonominis ir
socialinis poveikis yra aktualus regioniniu mastu, ypač kai kurie Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros, Šiaulių savivaldybės administracijos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos,
Lietuvos muziejų asociacijos, Nacionalinio švietimo mainų paramos fondo ir kt. finansuojami
projektai. Kai kurie VV nariai bendradarbiauja su Finansų ministerija, Šiaulių miesto savivaldybe, ES
lyčių lygybės ekspertų grupe, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos rinkodaros asociacija, Šiaulių
regioninės plėtros taryba, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais ir t.t. Taigi VV atlieka
visuomenei svarbius taikomuosius tyrimus. VV taip pat įvykdė keletą įdomių mokslinių žinių sklaidos
ir populiarinimo iniciatyvų, rengia viešąsias konferencijas ir rašo straipsnius spaudai. Kai kurios VV
iniciatyvos turi didelį poveikį ir yra labai svarbios visuomenei, pvz. vidurinių mokyklų mokinių
finansinio, ekonominio ir verslumo raštingumo skatinimas ir stiprinimas. VV surengė keletą
mokslinių renginių ir konferencijų.
Tačiau, nors VV ir yra įtakingas regioniniu mastu, ekonominio ir socialinio poveikio aspektu VV
indėlis negali būti laikomas išskirtiniu. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad VV moksliniai tyrimai
yra svarbūs visuomenei. Ryšiai su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra tokie, kokie ir dera
pripažintai akademine veikla užsiimančiai institucijai.
MTEP veiklos perspektyvumas
Kalbant apie ateities perspektyvas, VV vadovybė ir mokslininkai žvelgia į struktūrinę Lietuvos
aukštojo mokslo reformą kaip į galimybę tobulėti. Valstybinių universitetų susijungimas suteiks
kontaktų ir mokslo sąveiką su kitais vertinamaisiais vienetais, o tai laikoma vertingu dalyku.
VV vadovybė ir mokslininkai supranta, kad reikia gerinti mokslinius rezultatus ir, atrodo, turi aiškius
ateities tikslus. Jie jau pranešė apie savo 2018 m. pirmojo ir antrojo ketvirčio publikacijų
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pagerėjimą, atsiradusį dėl pastarųjų kelerių metų pastangų. Jie taip pat įgyvendino paskatų
sistemą, skatinančią tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus.
Nors įsivertinimo ataskaitoje strategija ir nebuvo visapusiškai išdėstyta, vizito metu VV strategija
paaiškėjo. VV įgyvendins priemones, skirtas skatinti mokslo veiklai tarptautiniu mastu. Šios
siūlomos priemonės, iš kurių daugelis jau įdiegtos, laikytinos tinkamomis.
Pagrindinė kliūtis, trukdanti pasiekti šį tikslą, yra patirties trūkumas atliekant aukšto lygio
mokslinius tyrimus ir sunkumai, kylantys pritraukiant į VV vyresniuosius mokslininkus, galinčius
suteikti reikiamų žinių ir daryti teigiamą poveikį dabartiniams VV mokslininkams. Kitas suvaržymas,
nors tikriausiai ir antraeilis, yra didelis universiteto fakulteto darbuotojų dėstymo krūvis. VV turi
labai mažą išorės finansavimą ir, nors pats VV laiko, kad toks finansavimas yra pakankamas, jis gali
riboti kai kurių veiklų raidą.
Nepaisant šių sunkumų, vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti savo įvertinimus.
Atsižvelgiant į norą pasiekti sėkmės ir tvirtą motyvaciją tapti tarptautinio lygmens mokslo
darbuotojais, manytina, kad VV per ateinančius 5–10 metų bus pajėgus pastebimai pagerinti savo
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę ir jos ekonominį bei socialinį poveikį.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV jau pripažino poreikį gerinti savo darbo akademinį poveikį ir inicijavo tarptautiškumo stiprinimo
procesą. Kad būtų pasiektas šis tikslas, ekspertų grupė rekomenduoja šia kryptimi imtis papildomų
priemonių:
1. Pirmoji ekspertų grupės rekomendacija būtų įgyvendinti kassavaitinę užsienio mokslininkų,
ekspertų seminarų programą VV narius dominančiomis temomis. Ši seminarų serija galėtų būti
naudinga siekiant susipažinti su naujausiais pokyčiais šioje kryptyje ir nuo jų neatitrūkti bei
identifikuoti svarbius ir analizės vertus klausimus. Seminarų seriją būtų galima paskelbti
tinklalapyje.
2. Panašiai ir kartu su ankstesne rekomendacija, tarptautinius profesinius tinklus taip pat gali
padėti kurti ir užsienio mokslininkų vizitų ilgesniems moksliniams tyrimams (semestrui ar
metams) į VV programa. Kvietimas teikti paraiškas vizituojantiems profesoriams galėtų būti
paskelbtas tinklalapyje.
3. Papildant dvi ankstesnes rekomendacijas, teikiama dar ir rekomendacija, kad VV turėtų ir toliau
skatinti VV mokslininkų judumą, jų apsilankymus užsienio universitetuose ir užsienio
institucijose, kad galėtų atlikti bendrus mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus kartu su atitinkamų
sričių mokslinių tyrimų lyderiais.
4. Ekspertų grupė primygtinai rekomenduoja įdarbinti užsienio mokslininkus arba Lietuvos
mokslininkus, gavusių daktaro laipsnį prestižiniuose užsienio universitetuose, nuolatiniais VV
darbuotojais, kad būtų skatinamas keitimasis žiniomis ir sudarytos sąlygos vaisingai sąveikai.
5. Kadangi dabartinis reglamentavimas Lietuvoje leidžia daktaro disertacijas rengti anglų kalba ir
mokslinių straipsnių forma, ekspertų komisija primygtinai rekomenduoja doktorantams ne tik
leisti, bet ir paskatinti doktorantus rašyti disertacijas anglų kalba ir mokslinių straipsnių forma,
kurie vėliau galėtų būti siunčiami į mokslo žurnalus ir ten paskelbiami. Ši priemonė nukreips
jaunųjų mokslininkų pastangas vaisingiausia jų būsimos akademinės karjeros kryptimi.
6. Kad būtų sustiprintas ankstesnės rekomendacijos poveikis, vertinamasis vienetas turėtų
apsvarstyti galimybę nustatyti vidinį reikalavimą, kad prieš leidžiant ginti daktaro disertaciją
bent vienas doktorantūros straipsnis/darbas turi būti paskelbtas Web of Science žiniatinklyje. Ši
priemonė parodytų jauniesiems tyrėjams jų būsimos akademinės raidos kryptį ir reikalavimus
tarptautiniame kontekste.
7. VV turėtų įgyvendinti paskatų sistemą, kad toliau skatintų skelbti publikacijas aukštesniojo lygio
tarptautiniuose mokslo žurnaluose.

86

Socialinių mokslų srities ekspertų grupė

Edukologija ir specialioji pedagogika, Šiaulių universitetas
VV santrumpa

ŠU_USP

VV pavadinimas

Edukologija ir specialioji pedagogika

Institucijos pavadinimas

Šiaulių universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

3,08

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

50,76

MTEP veiklos kokybė:
Mokslinių tyrimų sritis:

Įvertinimas

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

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

Edukologija (07S)

3

3,08

50,76

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Edukologija (07S)

Vertinamajame vienete Edukologija yra didelė kryptis (53,82 VDDA), šiame VV ji yra vienintelė.
Žmogiškųjų išteklių teikiamos galimybės ne visada atsispindi skelbiamų publikacijų kokybėje. Nors
daugelis publikacijų pasirodė užsienyje, bet pačiuose geriausiuose šios srities žurnaluose
publikacijų nepaskelbta. Publikavimo praktika yra tokia, kad dėmėsys daugiausia sutelktas į knygų
skyrius, keli skyriai paskelbti tarptautinių leidėjų knygose, tačiau dauguma jų yra tik vietinės
reikšmės. Tarp konferencijų, kuriose dalyvauta, nėra svarbiausių edukologijos mokslininkų
susitikimų, tačiau kai kurios konferencijos yra svarbios tarptautinės konferencijos Europos ir
pasauliniu mastu (pvz., Tarptautinė specialiųjų poreikių turinčių žmonių problemoms skirta
konferencija). Dalyvavimas tarptautinėje ir konkursinėje MTEP veikloje yra geras. Projektai vykdomi
kartu su tarptautiniais (du iš jų) arba regioniniais partneriais ir jie vykdomi tose srityse, kuriose yra
labai geras socialinis ir ekonominis poveikis. Du projektai pritraukė didelius ES finansuojamus
biudžetus, o kitus finansavo SU_USP. Už savo indėlį į mokslinius tyrimus mokslininkai gavo
patenkinamą tarptautinį ir nacionalinį pripažinimą (gavo pasiekimų pripažinimo laiškus). Kalbant
apie doktorantų skaičių, pastaraisiais metais į doktorantūros programą užregistruotų studentų
skaičius rodo mažėjimo tendenciją. Visi kartu minėti argumentai leidžia daryti išvadą, kad šiame
vertinamajame vienete atlikti moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Vertinamasis vienetas turi sudaręs MTEP sutartis su savivaldybe ir Švietimo ir mokslo ministerija
(veikia kaip „privataus sektoriaus subjektai“). Projektai iš esmės yra labai geri, turintys didelį poveikį
mokyklos praktikos kaitai ir vaikams teikiamų paslaugų tobulinimui. Mokslinių tyrimų ir verslo
bendradarbiavimo susitarimai rodo, kad vertinamasis vienetas gali būti laikomas labai svarbiu
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros partneriu daugelyje įdomių socialinės atsakomybės
projektų (alternatyvaus transporto, motorolerių ir kt.). Įprastas vertinamojo vieneto būdas
visuomenės poreikiams tenkinti – vertinamojo vieneto mokslininkams dalyvauti kaip individualiems
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ekspertams įvairiose sprendimų priėmimo tarybose ir komisijose. Mokslininkai reikšmingai
prisideda prie valstybinių darbo grupių / komisijų plačioje ekspertinės kompetencijos srityje,
įskaitant mokymo programų kūrimą, mokymąsi visą gyvenimą, aukštąjį mokslą, kokybės vertinimą ir
psichologinę paramą. Taip pat VV teikė ir aukšto lygio konsultacijas savivaldybei ir valstybei.
Vertinamasis vienetas surengė keletą svarbių regioninių konferencijų ir vieną tarptautinę
konferenciją. Mokslininkai yra tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų nariai; jie atstovauja
vertinamajam vienetui aukšto lygio tarptautiniuose tinkluose, komitetuose ir asociacijose. Taip pat
esama ir geros mokslo populiarinimo veiklos atvejų; labai gerą socialinį poveikį turinčios veiklos
gavėjai buvo platus suinteresuotųjų šalių spektras. Apskritai, vertinamojo vieneto atliekami
moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei. Santykiai su verslu, sprendimus priimančiais asmenimis ir
visuomene yra tokio lygio, koks ir dera pripažintai institucijai, vykdančiai akademinę veiklą.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas neseniai padidino mokslininkų skaičių. Pagal mokslinius laipsnius darbuotojų
pasiskirstymas yra geras; tačiau labai daug darbuotojų neturi mokslo laipsnio. Be to, daugelis
mokslo laipsnį turinčių asmenų nutraukė darbo sutartis. VV turi didelę labai specializuotų centrų ir
mokslinių tyrimų laboratorijų infrastruktūrą, kuri yra gerai įrengta, turi gerus vietinio, regioninio ir
net tarptautinio lygio tinklus. VV išmintingai planuoja sujungti keletą jų į vieną daugiafunkcinį vaikų
pažinimo ir terapijos centrą. Vertinimo vienetas įgyvendimo keletą labai gerų iniciatyvų MTEP
veiklos trūkumams šalinti. Teikiamos ir vaikų priežiūros paslaugos. Žmogiškųjų išteklių valdymo
principai iš esmės yra geri, tačiau asmeniui per ilgai tenka laukti, kad galėtų įsidarbinti pagal
neterminuotas darbo sutartį. Pedagoginio ir kontaktinio darbo su studentais valandų yra pernelyg
daug, kad mokslininkams būtų palankios sąlygos atlikti mokslinius tyrimus. Vertinamajame vienete
yra devynios mokslinių tyrimų temos, kurių kiekviena turi daug potemų, tačiau jų sanglauda yra
prasta. Temos yra labiau panašios į atskirų asmenų mokslinių interesų sąrašus. Nustatyti keturi
strateginiai tikslai, tačiau jie galėtų būti išdėstyti išsamiau. Nepaisant toliau pateiktų kritinių
pastabų, vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus. Buvo ir keletas žmogiškųjų
išteklių problemų, pvz., problemiškas darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių (yra 22 asmenys virš
55 metų amžiaus), ypač jei atsižvelgsime ir į didelę ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų dalį.
Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir
ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Skatinti mokslininkų bendradarbiavimą su išorės partneriais, tiek tarpdalykiniu, tiek ir
tarpinstituciniu aspektu. Toks bendradarbiavimas pakeis VV kultūrą, vaisingai
praturtindamas ją tiek patirtimi, gauta iš kitų mokslinių tyrimų skyrių, kurie susiduria su
panašiais moksliniais iššūkiais, tiek skirtingų mokslinių tyrimų sričių mokslininkų įgūdžiais.
Toks bendradarbiavimas taip pat atitiks pasaulinę tendenciją daugiau dėmesio skirti
problemoms, kurias reikia išspręsti, o ne tiek istoriškai išplėtotai mokslo krypties apibrėžčiai.
2. Sudaryti geresnes sąlygas panaudoti laboratorinę įrangą. Įranga galėtų būti naudojama tiek
fundamentiniams, tiek ir taikomiesiems mokslams, todėl VV galėtų tapti lankstesnis
tarnavimo visuomenės poreikiams aspektu.
3. Sudaryti geresnes sąlygas skelbti publikacijas tarptautiniuose mokslo žurnaluose, kurių
citavimo indeksas yra didesnis (palyginti su dabartinėmis mokslo straipsnių skelbimo
vietomis). Taip VV gaus geresnį bibliometrinį rezultatą ir tai pakeis VV vidinę rašymo
kultūrą. Pirmiausia toks žingsnis padidintų VV mokslininkų matomumą platesnėje
mokslininkų bendruomenėje. Antrinė nauda būtų ta, kad atsirastų galimybių dalyvauti
tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse.
4. Apsvarstyti galimybę sumažinti mokslininkų pedagoginio darbo krūvį, įrodant galimybes
dirbti mokslinių tyrimų projektuose. Tokia politika pakeistų VV kultūrą keliais aspektais:
mokslininkai patobulintų savo įgūdžius, reikalingus mokslinių tyrimų projektams kurti, ir
projektų rašymo įgūdžius, pagerėtų studijų kokybė, o mokslinės publikacijos būtų
skelbiamos didesnį citavimų skaičių turinčiuose mokslo leidiniuose.
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Vytauto Didžiojo universitetas, VDU Ekonomika ir vadyba (VDU EV)
VV santrumpa

VDU_EV

VV pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos pavadinimas

VDU Ekonomika ir vadyba (VDU EV)

Institucijos tipas

Universitetas

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

0,3

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

28,9

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas

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

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

Ekonomika

3

-

13,0

Vadyba ir administravimas

3

0,3

15,9

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Ekonomikos ir vadybos fakulteto strateginis tikslas – būti verslo mokykla, atliekančia aukštos
kokybės ir aktualius mokslinius tyrimus, daugiausiai dėmesio skiriant tarpdalykiškumui.
Vertinamasis vienetas šį tikslą visais lygmenimis visapusiškai suvokia, o to rezultatas – stiprus
bendras siekis ir susitelkimas į judėjimą pirmyn. VV palaiko gerus ryšius su tarptautinių verslo
mokyklų tinklu ir atitinkamais kitais tinklais. Jis atlieka mokslinius tyrimus ekonomikos ir vadybos
bei administravimo srityse, kurios pagal VDDA yra maždaug vienodo dydžio.
Ekonomika

Šios srities moksliniai tyrimai yra stiprūs, plačiai pripažinti nacionaliniu mastu ir turintys ribotą
tarptautinį pripažinimą. Dauguma publikacijų yra anglų kalba, o vienas iš geriausių vertinimo
laikotarpio žurnalo straipsnių pateko į Clarivate žurnalų pirmąjį kvartilį. Publikacijų skaičius Scopus ir
Clarivate žurnaluose per vertinimo laikotarpį rodo aiškią augimo tendenciją. Geriausi
konferencijose skaityti pranešimai išsirutulioja iš griežtai regioninio intereso dalyvauti atitinkamose
tarptautinėse asociacijose. Šią raidą rodo ir Europos vadybos akademijos (EURAM) susitikimas,
vykęs Valensijoje (2014 m.), ir kasmetinis Kalifornijos vadybos akademijos susitikimas (2016 m.).
Tarp geriausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų yra regioniniai arba nacionaliniai
apdovanojimai ar stipendijos, vieno asmens EMBA konferencijoje skaityto pranešimo pripažinimas,
nacionalinės ministerijos įteiktas medalis, Pasaulinės energetikos tarybos apdovanojimas už puikius
pasiekimus Lietuvoje ir universiteto lygio apdovanojimai. Doktorantūros studijos šiame
vertinamajame vienete organizuojamos gerai, į jas įeina ir partnerių universitetų tinkle suteikiama
atitinkama kursų programa. Be pagrindinių sričių, yra tendencija disertacijas sukoncentruoti į
tarpdalykines temas, pavyzdžiui, į eksperimentinę ekonomiką. Doktorantai vis labiau skatinami
rašyti anglų kalba. Kaip ir daugelyje kitų vietų, doktorantai, galintys susikoncentruoti ir visą savo
darbo laiką skirti vien tik disertacijai rengti, yra retenybė (jei vien tik dėl finansinių apribojimų).
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Apskritai ekspertų grupė vertina vertinamojo vieneto mokslinius tyrimus šioje srityje kaip aukšto
lygio ir pripažintus nacionaliniu mastu su ribotu tarptautiniu pripažinimu.
Vadyba ir administravimas

Vertinamojo vieneto šios krypties moksliniai tyrimai yra stiprūs, plačiai pripažinti nacionaliniu mastu
su ribotu tarptautiniu pripažinimu. Valdymo ir administravimo kryptyje vertinamasis vienetas turi
paskelbęs gana nemažai publikacijų anglų kalba gerą reputaciją turinčiuose ekspertų
recenzuojamuose žurnaluose. Publikacijų skaičius Scopus ir Clarivate žurnaluose per vertinimo
laikotarpį rodo aiškią augimo tendenciją. Tarp geriausių konferencijose paskaitytų pranešimų yra ir
pranešimai, paskaityti pačiuose aktualiausiuose metiniuose renginiuose, vykusiuose tiek Europoje,
tiek ir JAV, įskaitant Europos vadybos akademijos (EURAM) ir Vadybos akademijos konferencijas.
Tarp geriausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų yra nacionalinių stipendijų, taip pat
apdovanojimų už geriausius tarptautinėse konferencijose perskaitytus pranešimus. Dalyvavimas
konkursiniuose projektuose yra geras. Kultūrinių ir kūrybinių inovacijų kompetencijų centro, kurį
finansuoja ES H2020, sukūrimas yra įspūdingas pasiekimas. Doktorantūros studijos šiame skyriuje
yra organizuojamos gerai, doktorantams universitetų-partnerių tinkle teikiama tinkama kursų
programa. Doktorantūros studijų programa pritraukia ir tam tikrą skaičių doktorantų iš užsienio. Be
pagrindinių sričių, yra tendencija disertacijoms pasirinkti tarpdalykines temas, pavyzdžiui,
neurorinkodarą. Doktorantai vis labiau skatinami rašyti anglų kalba.
Apskritai ekspertų grupė šio vertinamojo vieneto mokslinius tyrimus šioje kryptyje vertina kaip
gerus su ribotu (tačiau didėjančiu) tarptautiniu pripažinimu. Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto
lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

Vertinamasis vienetas atlieka svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtros partneris ir už akademininės bendruomenės ribų. Didelis dėmesys
tarpdisciplininiam ir visuomenei svarbiam darbui yra svarbi šio VV vertybė. Vertinamasis vienetas
yra glaudžiai susijęs su verslo praktika ir aktyviai dalyvauja taikomuosiuose ir į politiką
orientuotuose mokslinių tyrimų projektuose. Jis dalyvauja keliuose didelės praktinės svarbos ir
poveikio projektuose, skirtuose arba Europos Komisijai, arba Lietuvos vyriausybei. Vertinamasis
vienetas surengė keletą įdomių tradicinių ir ad hoc konferencijų ir seminarų, viena iš kurių buvo 13oji tarptautinė konferencija „Valdymo horizontai besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje“.
Naujausiame projekte Horizontas 2020 numatytas Kultūrinių ir kūrybinių industrijų kompetencijų
centro sukūrimas, apjungiant verslo ir vadybos mokslininkus su meno, kultūros, informacinių ir
komunikacinių technologijų ir edukologijos mokslų darbuotojais. Tai yra didelį potencialą turintis
projektas. Vertinamojo vieneto darbuotojai dalyvauja įvairiose komisijose: priklauso nacionalinių
mokslo premijų komisijai, RCL ekspertinio įvertinimo grupei, dalyvauja kaip nariai-ekspertai
ministerijos sudarytame komitete buhalterinės apskaitos standartų klausimais, dalyvauja
savivaldybės ekspertų grupėje ir Lietuvos pramonininkų konfederacijoje. Tarp viešosioms ir
privačioms organizacijoms teikiamų konsultacijų yra ir konsultacijos, teikiamos akademiniams
organams, buhalterinės apskaitos asociacijai, verslui ir plačiajai visuomenei. Mokslininkai dalyvauja
kelių nacionalinių mokslo žurnalų ir vieno aukšto lygio, didelį citavimų skaičių turinčio mokslo
žurnalo redakcinėse kolegijose. Mokslininkų dalyvavimas ekspertų grupėse: EB projektus
vertinančios ekspertų grupės pirmininko pavaduotojas, EMA vykdomojo komiteto narys, įvairių
Europos ir nacionalinių organų nariai. Mokslinių tyrimų populiarinimo veikla: TEDx pranešimai,
interviu radijuje ir laikraščiuose. Mokslinių tyrimų ir verslo susitarimai: sutartys su bankų sektoriumi,
viešbučių asociacijomis, energetikos sektoriaus įmonėmis ir keliomis kitomis įmonėmis.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo įvertinimus.
Ekonomikos ir vadybos fakulteto strateginis dėmesys tarptautiškumui, tarpdalykiškumui ir
poveikiui (angliškai: internationality, interdisciplinarity and impact – trys I) yra puikus ir paremtas
dabartiniais visuomenės ir mokslo poreikiais. Jis taip pat gerai siejasi ir su vertinamojo vieneto
siekiu tapti pagrindiniu artes liberales verslo ugdymo teikėju tiek nacionalinėms, tiek ir
tarptautinėms tikslinėms auditorijoms. Vertinamojo vieneto dėmesio sutelkimą į aukšto lygio,
90

Socialinių mokslų srities ekspertų grupė

įtakingus ir novatoriškus tarpdalykinius tyrimus yra priėmę, juo patikėję ir palaiko vertinamojo
vieneto visų lygių mokslo darbuotojai ir dėl to atsiranda stiprus impulsas veržtis į priekį ir aiškūs,
plačiai remiami tarptautiniai siekiai. Vertinamasis vienetas turi nuolat besiplečiantį partnerystės su
Europos verslo mokyklomis tinklą, kuris dar labiau sustiprins vertinamojo vieneto mokslinių tyrimų
tarptautiškumą. Vertinamasis vienetas yra gerai įrengtas, turi gerą infrastruktūrą ir įrenginius. VV
turi labai kvalifikuotą personalą. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių yra sveikas, yra daug
palyginti jaunų mokslininkų. Kauno miesto ekonominis ir kultūrinis atgimimas sudaro galimybes
tolesniam bendradarbiavimui su verslo ir viešaisiais suinteresuotaisiais subjektais, kad dar labiau
pagerintų regioninį ir (inter-) nacionalinį aktualumą. Vertinamojo vieneto vadovybė atlieka
pagirtiną darbą, nustatydama strateginius vertinamojo vieneto tikslus ir, dar svarbiau, numatydama
kelią kelią strategijos įgyvendimui, kurį palaiko mokslininkai. Tai sukuria vaisingą pagrindą toliau
augti ir gerinti kokybę, didinti poveikį ir aktualumą. Atsižvelgdama į vertinamojo vieneto dėmėsį
tarpdalykiškumui, ekspertų grupė mano, kad vertinamasis vienetas turi didelį potencialą dar
sėkmingiau dalyvauti konkursiniuose ES projektuose ir toliau gerinti bendrą poveikį visuomenei.
Apskritai ekspertų grupė tikisi, kad šis vertinamasis vienetas per ateinančius 5–10 metų savo
mokslinių tyrimų kokybę ir ekonominį bei socialinį poveikį galės pagerinti.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ateinantiems metams šis vertinamasis vienetas turi parengęs aiškią strategiją, pagrįstą trimis
pagrindinėmis kryptimis: tarpdalykiškumu, tarptautiškumu ir poveikiu. Ekspertų grupė džiaugiasi
šiomis strateginėmis kryptimis, nes jos suderina dabartines stipriąsias puses su atitinkamomis
galimybėmis Lietuvoje ir už jos ribų. Šio vertinamojo vieneto vadovų komanda sukūrė sveiką
tarpdalykiškumo, bendradarbiavimo ir bendrų siekių kultūrą, kurią priėmė ir ja patikėjo plačios
mokslininkų grupės. Ekspertų grupė pataria vertinamajam vienetui tęsti šią strategiją ir toliau
išnaudoti paminėtų skirtingų aspektų teikiamą sinergiją. Svarbiausia, kad tolesnis tarptautiškumo
didinimas yra pagrindinis veiksnys, padedantis didinti mokslinių tyrimų matomumą, reputaciją ir
visuomeninį bei akademinį poveikį. Tam reikia skelbti daugiau publikacijų (geresniuose)
tarptautiniuose mokslo žurnaluose, rengti daugiau (tarptautinių) mokslinių tyrimų vizitų, seminarų
ir konferencijų, reikia tobulinti tarptautinius tinklus ir akreditacijas, taip pat skatinti sveiką įvairovės
kultūrą, įvairių kultūrų ir skirtingų (akademinių) mokslininkų žinių mainus ir vaisingą sąveiką.
Konkrečiau, ekspertų grupė teikia šias rekomendacijas:
1. Labai svarbu gerinti tarptautinį matomumą ir pripažinimą. Sveikintina politika, kuria
siekiama daugiau dėmesio skirti publikacijoms anglų kalba, skelbiamoms tarptautiniuose
leidiniuose (geriau Clarivate / Scopus mokslo žurnaluose); rekomenduojama rengti daugiau
mokslo darbų kartu su bendraautoriais - užsienio mokslininkais.
2. Pageidautina pritraukti daugiau daktaro laipsnį turinčių (jaunų) mokslininkų iš kitų
institucijų, siekiant pagerinti vertinamojo vieneto mokslinių tyrimų darbuotojų įvairovę ir
tarptautiškumą.
3. Skatinti doktorantus rašyti disertacijas anglų kalba; skatinti doktorantus, užuot rengus
disertacijas monografijų forma, rengti straipsniais pagrįstas daktaro disertacijas (jei
įmanoma).
4. Dėmesys tarpdalykiniam moksliniam darbui neturėtų atitaukti dėmesio nuo aukšto lygio
publikacijų iš atskirų disciplinų rengimo.
5. Gerinti galimybes jauniems mokslininkams patirti tarptautiškumo įtaką, toliau skatinant
tarptautinius mokslinių tyrimų vizitus, mainus ir dalyvavimą konferencijose.
6. Išplėsti tarptautines institucines partnerystes su kitais universitetais ir verslo mokyklomis,
taip pat ir mokslinių tyrimų srityje.
7. Surengti ambicingesnių mokslinių tyrimų seminarų seriją su tarptautiniais pranešėjais,
galbūt bendradarbiaujant su kitais Kauno ar Lietuvos institutais.
8. Investuoti į paramą konkursinių dotacijų/finansavimo ir projektinių paraiškų ir (sėkmės
atveju) pačių projektų administravimui ir valdymui.
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VDU Komunikacijos tyrimai, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_KOM_T

VV pavadinimas

VDU Komunikacijos tyrimai

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

2,38

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

8,79

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Komunikacija ir informacija (08S)

3

8,79

2,38

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos
katedroje vykdomi tyrimai yra aukšto lygio, pripažinti nacionaliniu mastu ir turi (ribotą) tarptautinį
pripažinimą. Vertinamojo vieneto, turinčio apie 2,4 mokslo darbuotojo (turinčių mokslo laipsnius)
pagal VDDA ir 8,8 dėstytojo (turinčių mokslo laipsnius) pagal VDDA mokslinių tyrimų pajėgumai yra
gana nedideli. Kadangi grupės mokslinių tyrimų interesai apima platų spektrą, įskaitant žurnalistiką,
žiniasklaidos studijas, politinę komunikaciją, strateginę komunikaciją, rizikos komunikaciją ir
kūrybines industrijas, šie moksliniai tyrimai yra šiek tiek fragmentiški ir jiems trūksta kritinės masės.
Grupės publikacijų kiekis yra patenkinamas, jei vertintume pagal skaičių, apie 15-20 publikacijų per
metus. Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos mokslo žurnaluose, tarptautiniuose
žurnaluose ir kaip monografijos arba kaip monografijų skyriai. Politikos mokslų ir diplomatijos
fakulteto mokslinių tyrimų strategija su tam tikru pasisekimu siekia didinti publikacijų skaičių
aukštos kokybės tarptautiniuose leidiniuose: viso fakulteto mastu, publikacijų skaičius Clarivate /
Scopus sąrašo žurnaluose ir tarptautinių leidyklų paskelbtose monografijose žymiai padidėjo.
Viešosios komunikacijos katedros įsivertinimo ataskaitoje išvardyti geriausi tyrimų rezultatai apima
mokslinius tyrimus, kuriuose aprašomi ir analizuojami nacionaliniai žiniasklaidos ir komunikacijos
pokyčiai, bet taip pat ir (lyginamąsias) studijas, kuriomis siekiama suformuluoti teorines įžvalgas,
svarbias platesnei tarptautinei mokslo bendruomenei. Publikacijos yra nacionalinės reikšmės.
Tarptautinės aukštos kokybės publikacijos geresniuose Clarivate / Scopus mokslo žurnaluose yra
ribotos. Mokslinių tyrimų rezultatai buvo pristatyti tarptautinėse konferencijose, tačiau
dalyvavimas šioje srityje pirmaujančių asociacijų organizuotose konferencijose, pvz., Tarptautinės
komunikacijos asociacijos (didžiausia pasaulyje socialinių mokslų komunikacijos organizacija) ir
ECREA (svarbi Europos organizacija šioje srityje) buvo ribotas. Mokslo darbuotojai gavo keletą
nacionalinių apdovanojimų, pavyzdžiui, iš nacionalinių ir vietos valdžios institucijų, LR Seimo ir
Radijo ir televizijos komiteto, tačiau beveik nė vieno apdovanojimo iš akademinio pasaulio kolegų
už mokslinį darbą. Doktorantūros programos nėra, nors kai kurios politikos mokslo disertacijos ir
paliečia „su komunikacija susijusias“ temas. Vertinamasis vienetas gana sėkmingai pritraukia išorės
finansavimą konkursiniams nacionaliniams MTEP projektams. Įrenginys taip pat dalyvauja H2020
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projekte, kurio tikslas yra sukurti Kūrybinių ir kultūrinių inovacijų kompetencijų centrą Lietuvoje.
Nariai taip pat dalyvauja kaip partneriai ir kitose tarptautinėse finansavimo sistemose, pvz., COST,
Šiaurės ministrų tarybos ir HERA.
Apskritai, ekspertų grupė vertina šio VV vykdomus mokslinius tyrimus kaip stiprius su ribotu
tarptautiniu pripažinimu. Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu
mastu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Viešosios komunikacijos katedra atlieka svarbius mokslinius tyrimus ir aktyviai prisideda prie ryšių ir
žiniasklaidos sričių mokslinių tyrimų projektų kūrimo ir politikos formavimo. Bendradarbiavimas su
institucijomis ir žiniasklaidos sektoriumi tiek nacionaliniu, tiek ir regioniniu lygmeniu yra intensyvus
ir įvairus, apimantis daugybę vyriausybinių agentūrų, žiniasklaidos reguliavimo agentūrų ir
visuomeninių organizacijų. Mokslininkai dalyvauja kaip ekspertai įvairiose nacionalinėse
organizacijose, tokiose kaip Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos žiniasklaidos
taryba, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Mokslininkai taip
pat atlieka konsultantų vaidmenį nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, konsultuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybę, Seimą, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, programą KaunasEuropos kultūros sostinė 2022 ir Vilniaus politikos analizės institutą. Vertinamasis vienetas aktyviai
dalyvauja mokslo populiarinimo veikloje, kalba apie žiniasklaidos vaidmenį visuomenėje ir prisideda
prie žiniasklaidos ir komunikacijos organizacijų Lietuvoje. Vertinamasis vienetas pateikia įspūdingą
mokslinių tyrimų rezultatų sąrašą ir MTEP sutarčių su privačiojo sektoriaus subjektais sąrašą, tačiau
atrodo, kad ši veikla vertinamajam vienetui neatnešė papildomų pajamų, nes pateiktoje
informacijoje nurodyta, kad pagal MTEP sutartis su verslo ir valstybinėmis institucijomis paskirtų
lėšų suma yra lygi 0. Vertinamasis vienetas gauna bazinį finansavimą moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai, mažas sumas iš nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros finansavimo programų, taip pat universitetas teikia mokslinių tyrimų
stipendijas ir skiria etatus.
Vertinamasis vienetas taip pat organizavo (arba vienas arba bendradarbiavo organizuojant)
konferencijas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu svarbiomis temomis. Mokslininkai aktyviai dirba
kaip redaktoriai ar redakcinių kolegijų nariai, daugiausia vidiniuose mokslo žurnaluose.
Atstovavimas tarptautiniuose mokslo žurnaluose apsiriboja tik vienu mokslininku, kuris yra dviejų
aukštos kokybės komunikacijos mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys. Taip pat ir kiti duomenys
rodo (ribotą) grupės dalyvavimą tarptautinėse organizacijose. Vertinamojo vieneto darbuotojai
daugiausia jungiasi prie tarptautinės komunikacijos bendruomenės dalyvaudami ECREA,
dalyvaudami COST, Europos mokslinių tyrimų taryboje, Europos mokslo fonde ir Baltijos
žiniasklaidos tyrimų asociacijoje. Tarptautinis mokslinių tyrimų judumas, jei vertintume pagal
ilgesnius tarptautinius vizitus (išvykimus ir atvykimus), yra ribotas. UNESCO pirmininkavimas MIR
(medijų ir informacinio raštingumo) įtraukių visuomenių kūrimui yra svarbus pasiekimas,
suteikiantis galimybes išplėsti santykius su tarptautine (ir nacionaline) bendruomene.
Apskritai moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei. Vertinamasis vienetas yra glaudžiai susijęs ne
tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu, su sprendimų priėmėjais ir su visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą per ateinančius 5–10 metų išlaikyti savo įvertinimus.
Teigiamai vertintini dalykai: vadovybė nori sumažinti mokslinių tyrimų fragmentaciją ir integruoti
esamas mokslinių tyrimų grupes į darniąsias mokslinių tyrimų grupes. Ji taip pat nori padidinti
bendradarbiavimą su verslu ir padidinti verslui vykdomų projektų skaičių. Be to, 2018 m.
vertinamojo vieneto mokslininkams buvo suteiktas UNESCO pirmininkavimas medijų ir informacinio
raštingumo klausimais kuriant įtraukias žinių visuomenes, o tai gali paspartinti medijų ir
informacinio raštingumo mokslinius tyrimus ir jų valorizaciją bei VV aktyvų įsitraukimą į nacionalines
ir tarptautines organizacijas. Ir galiausiai, medijų ir viešųjų ryšių doktorantūros studijų programos
numatoma plėtra ir įgyvendinimas sustiprins fakulteto jaunimo mokslinių tyrimų pajėgumus.
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Galiausiai, VV turi tinkamą MTEP infrastruktūrą ir tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą,
padedančią šiuos ketinimus įgyvendinti.
Kita vertus, jokių išsamių, realistinių ir tvirtų veiksmų planų, kaip realizuoti šias galimybes,
nepateikta. Neaišku, kokiu mastu mokslinių tyrimų fragmentacijos mažinimo ir esamų mokslinių
tyrimų grupių integravimo į darniąsias mokslinių tyrimų grupes politiką priima mokslininkai, kurie
teigia, kad šiame universitete jie labai vertina (akademinę) laisvę. Taip pat nėra aišku, kaip
vertinamasis vienetas galės sudaryti MTEP sutartis su ūkio subjektais (jei per pastaruosius
penkerius metus jų sudaryta nebuvo). Planas sukurti ir įgyvendinti medijų ir viešosios komunikacijos
doktorantūros programą jau yra parengtas daugiau nei dešimt metų ir iki šiol dar vis
neįgyvendintas. Mokslininkai skeptiškai vertina finansinę paramą jų moksliniams tyrimams ir
galimybes atlikti fundamentinius tyrimus dėl didelio dėstymo krūvio ir darbuotojų paskyrimų dirbti
nevisu etatu.
Apskritai ekspertų grupė tikisi, kad šis vertinamasis vienetas per kitus 5–10 metų turi potencialą
savo įvertinimus išlaikyti.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Apskritai ekspertų grupė vertina Viešosios komunikacijos katedros mokslinius tyrimus kaip stiprius.
Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu; tarptautinis
pripažinimas yra ribotas. Moksliniai tyrimai yra svarbūs visuomenei, nes vertinamasis vienetas yra
glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu, sprendimų priėmėjais ir
visuomene. Per ateinančius 5–10 metų vertinamasis vienetas turi potencialą savo įvertinimus
išlaikyti.
Ekspertų grupė pataria vertinamajam vienetui sukurti, pasitariant su savo mokslo darbuotojais,
išsamius, realistinius ir tvirtus veiksmų planus (įskaitant ir jų vykdymo grafiką), kuriais būtų siekiama
įgyvendinti strateginius vadovybės planus, kaip kad ir buvo numatyta įsivertinimo dokumentuose.
Svarbu sumažinti mokslinių tyrimų fragmentaciją ir sukurti tikslingą mokslinių tyrimų profilio
aprašą, svarbu integruoti esamas mokslinių tyrimų grupes ir konsoliduoti jas į darniąsias ir
daugiadalykines mokslinių tyrimų grupes, nes tai padėtų sukurti kritinę masę mokslinių tyrimų
temoms, kurios prisidėtų prie mokslinio ir visuomeninio poveikio nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Rekomenduojama dar labiau detalizuoti ir konsoliduoti mokslinių tyrimų darbotvarkę, kad ji atitiktų
Europos mokslinių tyrimų darbotvarkę ir tarptautines tendencijas, nes tai sustiprintų tarptautinį
bendradarbiavimą, padėtų sėkmingiau dalyvauti konkursuose teikiant paraiškas dėl Europos fondų
finansavimo ir apskritai padidintų VV „matomumą“ šioje srityje. Kadangi mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros sutartys su ūkio subjektais yra beveik nereikšmingos, ekspertų grupė
vertinamajam vienetui taip pat pataria parengti planus, kaip padidinti iš šio šaltinio gaunamą
finansavimą, nes tai prisidėtų prie katedros finansinio potencialo.
Taip pat patartina išplėtoti ir kitas iniciatyvas, kurios pagerintų tarptautinį matomumą ir
pripažinimą, tokias kaip didesnis dėmesys publikacijų skelbimui anglų kalba tarptautiniuose mokslo
leidiniuose (geresniuose Clarivate / Scopus mokslo žurnaluose).
Taip pat patartina įgyvendinti turimus (jau seniai parengtus) doktorantūros programos planus.
Doktorantūros programa, įskaitant plačią mokslinių tyrimų vykdymo mokymo programą, galbūt
galėtų būti plėtojama bendradarbiaujant su kitais fakulteto padaliniais arba kitais Lietuvos ar
užsienio universitetais. Stiprios gerai parengtų jaunųjų mokslininkų grupės sukūrimas yra gyvybiškai
svarbus vertinamojo vieneto ir kitų šios srities vienetų mokslinių tyrimų kokybei. Rekomenduojama
skatinti doktorantus rengti daktaro disertacijas anglų kalba ir skatinti juos naudoti moksliniais
straipsniais paremtos disertacijos formą, užuot naudojus monografijos formą (jei įmanoma), nes tai
padėtų jauniems mokslininkams užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautine mokslo bendruomene ir
pristatyti jai tyrimų rezultatus.
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VDU Politikos mokslai, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_POL_M

VV pavadinimas

VDU Politikos mokslai

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

3,16

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

18,64

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

3

18,64

3,16

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai (02S)

Per pastaruosius 4-5 metus vertinamasis vienetas savo mokslinių tyrimų rezultatus sustiprino.
Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai yra mišrūs: straipsniai vidaus žurnaluose (VDU leidžiamuose arba
regioniniuose), knygų skyriai (kai kurie iš jų yra redaguojamose knygose, kurias skelbia žinomi
leidėjai, pvz., Palgrave ir Routledge), ir straipsniai aukštos kokybės tarptautiniuose mokslo
žurnaluose, turinčiuose didelį cituojamumo rodiklį (pvz., Electoral Studies, Journal of Comparative
Politics, Journal of International Polical Theory ir Global Affairs). Tarptautinių publikacijų dalis
bendroje mokslinėje produkcijoje yra stabili, tačiau, palyginti su ankstesniu ekspertiniu mokslinių
tyrimų vertinimu, ji nėra žymiai padidėjusi. Be to, moksliniai tyrimai vis dar yra taikomojo pobūdžio,
atliekami remiantis esamomis teorinėmis sistemomis, daugiausia dėmesio skiriant Lietuvos /
Baltijos šalių atvejams, arba susiję su literatūros apžvalgomis. Trūksta lyginamųjų mokslinių studijų
ir (ar) teorijų kūrimo. Dalyvavimas konferencijose yra reikšmingas (bet ne platus) ir rodo tikrą
tarptautinę orientaciją. Vis dėlto dalyvavimas didesnėse politikos mokslų konferencijose (ECPR,
APSA, IPSA, CEPSA) yra ribotas ir mažesnis nei būtų galima tikėtis. Dauguma akademinių
apdovanojimų yra nacionaliniai ir (ar) skirti atitinkamų politikos sričių socialinių dalininkų, arba susiję
su stipendijomis, o ne skirti (užsienio) kolegų mokslininkų-ekspertų.
Padalinys kartu su KTU, KU ir LKA įkūrė politinių mokslų doktorantūros konsorciumą. Ginamų
daktaro disertacijų ir vykdomų doktorantūros projektų skaičius yra prideramas, bet gana
nepastovus. Deja, disertacijos skelbiamos lietuvių kalba, o tai trukdo tarptautiniu mastu pripažinti
daktaro disertacijų pagrindą sudarančius mokslinius tyrimus, o po daktaro disertacijų vargu ar kada
seka tarptautinės publikacijos.
Vertinamasis vienetas yra užmezgęs tvirtus ir plataus masto tarptautinio bendradarbiavimo ryšius ir
aktyviai naudojasi įvairiomis judumo programomis (Fulbright, Erasmus+). Vertinamojo vieneto
darbuotojai yra lankęsi tarptautiniu mastu žinomose Europos, JAV ir Kanados institucijose, o pats
vertinamasis vienetas sugeba pritraukti tokių institucijų specialistus į VDU kaip vizituojančius
mokslininkus atlikti mokslinių tyrimų ir kaip vizituojančius dėstytojus skaityti paskaitų.
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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Vertinamasis vienetas dalyvauja konkursiniuose MTEP projektuose (taip pat ir tarptautiniu mastu,
pavyzdžiui, COST), tačiau šis dalyvavimas yra ribotas, taip pat ir finansiniu požiūriu. Didžiausias iš
paminėtų projektų (GeSt) nėra tikras mokslinių tyrimų projektas, o yra tik gebėjimų stiprinimo
projektas, orientuotas į magistrantūros programų modernizavimą. Atrodo, kad esama didelio
atotrūkio tarp tarptautinio vertinamojo vieneto profilio ir praktikos bei jo dalyvavimo
tarptautiniame bendradarbiavime mokslinių tyrimų srityje.
Apskritai mokslinių tyrimų rezultatai yra stiprūs. Vertinamojo vieneto vykdoma mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros veikla yra aukšto lygio, yra pripažinta nacionaliniu mastu, tačiau
tarptautiniu mastu jos pripažinimas yra ribotas.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Užsakytieji mokslinių tyrimų ir konsultavimo darbai yra didelės apimties ir ši veikla daro didelį
poveikį nacionaliniu mastu. Taip pat labai aktyviai dalyvaujama darbo grupėse ir komitetuose.
Vertinamojo vieneto dėstytojai yra užmezgę ir palaiko labai gerus ryšius su keliomis
neakademinėmis pilietinės visuomenės organizacijomis, vertinamasis vienetas turi didelius tinklus
su pagrindinėmis vyriausybinėmis agentūromis. Dėstytojai dalyvauja įspūdingoje savo skaičiumi ir
įvairove valstybinių įstaigų mokslo tarybų veikloje (Aukštojo mokslo tarybos, Mokslo tarybos,
Mažumų kolegijos, Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kultūros
ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Mokesčių inspekcijos ir t.t.). Vertinamasis vienetas atlieka
daug konsultacinio darbo, tai liudija jo veiklos svarbą Lietuvos visuomenei. Tačiau santykiai su
verslo sektoriumi yra labai riboti. Patariamoji ir komitetų veikla tarptautinio valdymo lygmeniu nėra
labai gerai išplėtota.
Narystė redakcinėse kolegijose taip pat yra tokio lygio, kaip ir pridera tokiam (ir tokio dydžio)
vertinamajam vienetui, tačiau nedalyvaujama aukšto lygio tarptautinių žurnalų redakcinėse
kolegijose; dalyvaujama daugiausia tik vietos, nacionalinių ir regioninių leidinių redakcinėse
kolegijose. Narystė tarptautiniuose akademiniuose tinkluose ir ekspertų grupėse yra gana gerai
išplėtota ir liudija vertinamojo vieneto tarptautinį pripažinimą.
Akademiniai renginiai organizuojami periodiškai. Jie dažnai būna susiję su į politiką orientuotais
įvykiais; trūksta tikrų mokslinių seminarų ir (arba) konferencijų. VV taip pat organizuoja (daug)
įvairios informavimo ir populiarinimo veiklos. Daugelis vertinamojo vieneto narių susilaukia didelio
žiniasklaidos dėmesio; jie dažnai kviečiami pasisakyti kaip ekspertai arba paskaityti paskaitas
įvairiose institucijose ar žiniasklaidos kanaluose.
Apskritai vertinamasis vienetas vykdo labai svarbią MTEP veiklą. Jis yra glaudžiai susijęs ne tik su
akademine bendruomene, bet taip pat nacionaliniu lygmeniu yra labai svarbus partneris kitiems
socialiniams dalininkams, ypač politikos formuotojams ir pilietinės visuomenės veikėjams.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamojo vieneto personalo sudėtis yra subalansuota pagal amžių, tačiau nesubalansuota pagal
rangą (užimamas pareigas), nes yra palyginti mažai jaunesniųjų ir daug vyriausiųjų / vyresniųjų
mokslo darbuotojų ir profesorių bei docentų. Mokslinių tyrimų infrastruktūra ir įrenginiai yra geri;
vertinamasis vienetas yra įsikūręs yra labai moderniame pastate. Dokumentuose žmogiškųjų
išteklių valdymo principai ir priemonės nustatyti viso VDU mastu. Apsilankymas vietoje parodė, kad
veikdamas VDU sistemos rėmuose, vertinamasis vienetas naudoja įvairių įdarbinimo reikalavimų
derinį, skiria premijas už pasiektus rezultatus, skiria konkursinį vidinį finansavimą dalyvauti
konferencijose ir teikia paramą paraiškų / konkursinių pasiūlymų rašymui bei konkursinėms
paraiškoms, kad būtų sustiprintos asmeninės kompetencijos ir pasiekti geresni rezultatai. Atrodo,
kad šios priemonės yra tinkamos. Apsilankymo metu paminėtos kliūtys daugiausia buvo susijusios
su išorės taisyklėmis ir procedūromis bei bendru mažu socialinių mokslų tyrimų finansavimu
Lietuvoje. Doktorantai (dauguma jų VDU absolventai) dažniausiai, atrodo, patenkinti doktorantūros
studijų baze, vadovavimu doktorantūrai ir doktorantūros studijų organizavimu.
Jei kalbėtume apie dabartinę strategiją, vertinamasis vienetas pateikė informaciją, kurioje daug
dėmesio skiriama finansavimo problemoms ir nelygybei, dėl teisės aktų susidariusioms kliūtims ir
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t.t. Šis požiūris taip pat dominuoja ir SSGG analizėje. Būtų buvę geriau sutelkti dėmesį į klausimus,
susijusius su paties vertinamojo vieneto kontrolės lygmeniu, ir įsivertinti savo veiklą savikritiškiau.
Vienas iš dabartinių trūkumų yra tas, kad vertinamojo vieneto tyrimų profilis nėra aiškus. Remiantis
dokumentais, yra keturios pagrindinės mokslinių tyrimų temos arba klasteriai, tačiau jų turinys yra
tik minimaliai paaiškintas ir pagrįstas. Iš tiesų tyrimai yra gana įvairūs: gerovės politika, į piliečius
orientuotos viešosios paslaugos, vietos politika, žurnalistika, islamas, vaikų apsauga, tapatybės
politika, atminties politika, energetinis saugumas ir kt. Ekspertų grupės vizito į vietą metu
nepavyko gauti vertinamojo vieneto mokslinių tyrimų profilio paaiškinimo. Susidarė įspūdis, kad
laikomasi įtraukos metodo, t.y. į profilį įtraukiama daugybė specializacijų (politinė filosofija, religijos
studijos), dėl to mokslinių tyrimų temų atsiranda labai daug ir profilis labai išsiplečia. Vertinamasis
vienetas turi užmezgęs daug tarptautinių kontaktų, tačiau šie kontaktai taip pat atrodo gana
asmeniniai ir ad hoc, o ne integruoti į platesnę strategiją.
Apskritai tikėtina, kad artimiausiu laikotarpiu vertinamasis vienetas savo dabartinius įvertinimus
išlaikys. Kad įvertinimai pagerėtų (ypač mokslinių tyrimų rezultatų kokybė, jei vertintume pagal
kokybiškesnes tarptautines publikacijas ir dalyvavimą tarptautiniuose mokslinių tyrimų
projektuose), reikia aiškios mokslinių tyrimų strategijos ir aiškaus profilio, kurių, atrodo, šiandien
dar nėra.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Vertinamasis vienetas yra stiprus veikėjas, vykdantis aukšto lygio MTEP veiklą. Ši veikla yra labai
svarbi Lietuvos visuomenei, tačiau ji turi ribotą tarptautinį akademinį pripažinimą. Daugelis
vertinamojo vieneto turimų tarptautinių kontaktų (su atskirais užsienio kolegomis ir akademiniuose
tinkluose), suteikia daug galimybių tobulinti vertinamojo vieneto tarptautinį profilį ir mokslinę
produkciją, jei vertinamasis vienetas susikurs aiškią mokslinių tyrimų strategiją ir aiškų profilį.
Ekspertų grupė teikia šias rekomendacijas:
1. Iš naujo persvarstyti dabartinį mokslinių tyrimų profilį ir nustatyti prioritetus. Užtikrinti, kad
dėmesys būtų aiškiai sutelktas į 2-3 temas (o ne į plačios aprėpties klasterius) ir sutelkti į šias
temas pakankamą mokslinių tyrimų pajėgumų masę.
2. Strategiškai suplanuoti priemonių, skirtų pasinaudoti esamais tarptautiniais ryšiais,
įgyvendinimą, siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje ir didinti
publikacijų dalį aukšto lygio, didelius cituojamumo rodiklius turinčiuose tarptautiniuose mokslo
žurnaluose.
3. Siekiant padidinti tarptautinį akademinį matomumą, turėtų būti sustiprintas dalyvavimas
didesnėse pagrindinėse politologijos konferencijose ir pagrindiniuose akademiniuose tinkluose
(ECPR, APSA, IPSA, CEPSA).
4. Geriau panaudoti doktorantūros studijas, ypač tarptautiniam žinomumui stiprinti. Disertacijos
(dažniau) turėtų būti skelbiamos anglų kalba ir (arba) po disertacijų turėtų sekti publikacijos
tarptautiniuose leidiniuose, didelius cituojamumo rodiklius turinčiuose mokslo žurnaluose.
Doktorantų atranka turėtų būti labiau orientuota į kandidatus iš išorės (o ne iš savo institucijos),
įskaitant doktorantus iš užsienio. Reikėtų stiprinti bendradarbiavimą su užsienio universitetais
doktorantūros studijų srityje.
5. Nors ir svarbu tęsti į dabartinę politiką orientuotus renginius, kurių tikslinė auditorija yra
praktikai ir politikos formuotojai, taip pat yra svarbu rengti tikruosius / grynuosius akademinius
(t.y. mokslinių tyrimų) renginius, kurių tikslinė auditorija būtų (nacionaliniai ir užsienio) kolegos
iš akademinio pasaulio, kaip taip būtų sustiprintas vertinamojo vieneto akademinis profilis.
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VDU psichologija ir edukologija, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_PSI_EDU

VV pavadinimas

VDU psichologija ir edukologija

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 4,61
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

28,45

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Psichologija (06S)

3

1,86

14,49

Edukologija (07S)

3

2,75

13,96

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Psichologija (06S)

Psichologijos mokslininkai nagrinėjo įvairiausias temas, daugiausia dėmesio skirdami organizacinei
psichologijai ir vairuotojų elgesio tyrimams. Žinomų leidyklų redaguotose knygose buvo paskelbta
kokybiškų mokslinių straipsnių ir skyrių anglų kalba; jų taip pat pasirodė ir tarptautiniuose
žurnaluose. Tarp geriausių publikacijų šios srities populiariausi žurnalai nepatenka. Nors
mokslininkai dalyvavo penkiuose stambiuose nacionaliniuose projektuose, tačiau publikacijų
kokybė neatskleidžia finansavimo teikiamų galimybių. Kalbant apie visas MTEP temas, psichologijos
sritis išsiskiria savo apimtimi, taikymo sritimi ir galimybėmis. Dalyvavimas konkurencinguose MTEP
projektuose (nors šie yra vietinio pobūdžio ir daugiausia yra mažo ar vidutinio masto) yra naudingas
iš mokslinės pusės ir leidžia padidinti įtaką. Konkurencingų projektų pagrindu buvo parengti
moksliniai straipsniai, tarptautinės konferencijos ir praktiniams darbuotojams skirti mokymai. VV
pristatė mokslinius straipsnius tarptautinėse stambių mokslinių asociacijų surengtose
konferencijose. Džiugina tai, kad nemažai nacionalinių tarptautinių apdovanojimų atiteko
mokslininkams, visai neseniai pradėjusiems savo mokslinę karjerą; beje, du apdovanojimai buvo
skirti tam pačiam mokslininkui. Nors doktorantų skaičius yra nedidelis, tačiau jis išlieka stabilus.
Dalis doktorantų mokslinių darbų skelbiami patikimuose moksliniuose leidiniuose. Vertinimo
laikotarpiu doktorantūros studijų programoje nebuvo studentų iš užsienio. Pabaigai pasakytina,
kad atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažįstami nacionaliniu lygiu.
Edukologija (07S)

Iš MVVDA ir darbuotojų skaičiaus santykio (35:16,7) matyti, kad šioje srityje dirba daug darbuotojų
ne visą darbo dieną, o tai kelia pavojų mokslinių tyrimų našumui. Visos penkios anglų kalba
pasirodžiusios geriausios publikacijos yra paskelbtos užsienio leidiniuose, pavyzdžiui, skyriai
pripažintuose rinkiniuose ir leidyklose, taip pat straipsniai itin gerai vertinamuose žurnaluose (tai
98

Socialinių mokslų srities ekspertų grupė

yra, European Journal of Social Work). Vis dėlto daugelyje publikacijų nėra pateikiama originalių
empirinių tyrimų rezultatų. Nors mokslininkai tarptautinėse konferencijose pagal studijų potemes
ir pristatė įdomių straipsnių, tačiau jie nedalyvavo pačiose geriausiose stambių tarptautinių
mokslinių asociacijų konferencijose. Kita vertus mokslininkams pavyko pelnyti daug tarptautinių
prestižinių apdovanojimų (tuo gali pasigirti nusipelniusių mokslininkų grupė). Galima pagirti
dalyvavimą tarptautiniuose ir konkurencinguose MTEP, kur buvo įgyvendinti keturi stambūs ir
vienas mažesnės apimties mokslinių tyrimų projektas. Projektams buvo skirta daug lėšų, tačiau
išaugęs finansavimas dar nepaveikė mokslinių publikacijų kokybės. Taip pat vykdomi keli projektai
su verslo partneriais. Ugdymo temos tiriamos nelygiai, trūksta kelių edukologijos mokslo sričių.
Dalis temų, pavyzdžiui tęstiniai suaugusiųjų mokymosi tyrimai, skirtos mokslinių tyrimų trūkumui
mažinti. Gerai išreikštas neformaliojo mokymosi, kuris prisideda prie ES standarto nustatymo,
pagrindas. Šios sritis mokslininkų darbų portfelyje kol kas nerasime originalių mokslinių tyrimų,
pagrįstų eksperimentais arba didelės apimties duomenų rinkiniais. Doktorantų skaičius išlieka
pakankamai stabilus. Doktorantūros studijų programoje dalyvauja vienas studentas iš užsienio.
Apskritai šio VV edukologijos mokslo kryptis yra gerai išvystyta nacionaliniu lygiu ir naudojasi ribotu
tarptautiniu pripažinimu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VDU_PSI_EDU ekonominė ir socialinė reikšmė vertinama labai teigiamai. Vykdomi taikomojo
pobūdžio projektai, tiesiogiai skirti visuomenės poreikiams, kuriuose nagrinėjami svarbūs socialiniai
ir ekonominio klausimai. Tai geras mokslinės institucijos bendradarbiavimo su visuomene pavyzdys.
Mokslinių leidinių ir sutarčių sąrašas yra įspūdingas. Iš verslo sektoriaus gaunamas atlygis už įvairias
paslaugas, o tai leido VV smarkiai padidinti savo pajamas. Iš kitų MTEP užsakymų galima paminėti
vieną itin aukštos kokybės ESF lėšomis finansuojamą projektą. Mokslininkai buvo paskirti dalyvauti
daugelyje itin svarbiose srityse dirbančių darbo grupių ir komitetų. Mokslininkai taip pat priklauso
prestižinėms tarptautinėms ekspertų grupėms, pavyzdžiui, JTO žmogaus teisių komitete.
Mokslininkai kaip nacionaliniai konsultantai dalyvavo nagrinėjant daugelį socialiniu požiūriu svarbių
sričių, pavyzdžiui kaip padidinti galimybes studentams su negalia ir kaip atpažinti įkalinimo įstaigose
dirbantiems darbuotojams kylančią psichosocialinę riziką. EDU_PSI_EDU rengia daugelį mokslinių
konferencijų ir kitų renginių, pradedant stambios tarptautinės mokslininkų asociacijos konferencija
ir baigiant darbuotojams ir studentams skirtais simpoziumais ir vasaros mokyklomis. Mokslininkai
eina įvairių tarptautinių ir nacionalinių žurnalų redaktorių ir bendrų redaktorių pareigas. VV daug
lėšų skyrė įvairioms geroms, tačiau tradicinėms populiarinimo veikloms, skirtoms įvairiems naudos
gavėjams.
MTEP veiklos perspektyvumas
Paskutiniais metais įstaigos dabartinės mokslinių tyrimų tradicijos sustiprėjo ir gali pasiekti
aukštesnį lygmenį. Psichologijos ir ugdymo sričių darbuotojai yra itin kvalifikuoti. Universiteto
MTEP infrastruktūra vertinama labai gerai. Tarp žmogiškųjų išteklių valdymo principų rasime
nemažai finansinių skatinimo priemonių, kuriomis galima pasinaudoti vykdant įvairią mokslinių
tyrimų ir dėstymo veiklą, įskaitant galimybes darbuotojams gerinti užsienio kalbų žinias. Numatoma
atskiriems darbuotojams mažinti dėstymo krūvį ir didinti mokslinių tyrimų dalį (ją padidinant nuo
50 iki 75 proc. darbo krūvio); tai siejama su kasmetiniu vertinimu. Jauni mokslininkai raginami
dalyvauti specialiuose mokslinių tyrimų fonduose. Darbuotojai skatinami vykdyti moksliniu tyrimus
universitete, įsitraukiant į stambius tinklus. Moksliniai tyrimai organizuojami fakultetuose,
klasteriuose ir centruose (mokymosi visą gyvenimą ir asmens psichosocialinės veiklos srityje).
Kalbant apskritai, mokslinių tyrimų temas galima rinktis laisvai, o tai labai vertina tiek mokslininkai,
tiek ir doktorantai. Riboti ištekliai yra bendro pobūdžio, su universitetu nesusijusi problema; VV
sugebėjo kūrybiškai išvengti šių apribojimų, pavyzdžiui suformuodama tarpdisciplininius mokslinių
tyrimų klasterius. Rengiant pasiūlymus galima pasinaudoti universiteto parama. Be to,
psichologijos srityje ketinama imtis tarpdisciplininių mokslinių tyrimų, įtraukiant gamtos mokslus.
Mokslininkai motyvuojami, nes jų veikla vertinama kas penkerius metus, todėl jie turi pakankamai
laiko paruošti straipsnius tarptautiniams žurnalams anglų kalba. Pasak mokslininkų, universitetas
plačiai remia bendradarbiavimą su tarptautiniu lygiu dirbančiais mokslininkais. Pasak doktorantų,
yra labai daug galimybių vykti į universiteto arba LMT finansuojamas konferencijas. Daugelis
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doktorantų eina jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas, o už itin gerus rezultatus skiriamos
stipendijos. Yra galimybių straipsnius rengti kolektyviai, dalyvaujant darbų vadovams. Doktorantai
gali dalyvauti papildomuose kursuose Švedijoje (Umea) ir Estijoje (Talinas), taip pat mokytis
nuotoliniu būdu. Plačiai naudojamasi tarptautinių mokslinių konsultantų pagalba, o patys
konsultantai teigiamai vertina šiuos santykius su darbų vadovais. Iš nurodytų sąlygų matyti, kad
artimiausiu metu VV dar gali padidinti savo mokslinių tyrimų kokybę ir socialinę reikšmę.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. VDU_PSI_EDU psichologijos specialistai jau kurį laiką dirba labai svarbiose gerovės ir emigrantų,
motyvacinio interviu, eismo taisyklių pažeidėjų profiliavimo ir pradinės mokyklos moksleivių
socialinės kompetencijos srityse. Visi šie MTEP projektai buvo labai kokybiški, tačiau vietinio
pobūdžio. Šias žinias lengva perkelti ir panaudoti kitose situacijose, todėl moksliniai tyrimai
galėtų sudominti šias sritis tiriančius tarptautinio lygio mokslininkus. VDU_PSI_EDU,
pasinaudodamas turima patirtimi, galėtų pamėginti užmegzti kontaktus su tarptautiniais
bendradarbiais ir pamėginti gauti projekto finansavimą (visų pirmą ES finansavimą) šiose ir
giminingose srityse.
2. Psichologijos mokslininkai nurodo, kad dažniau naudojasi universiteto „klasterio“ mokslinių
tyrimų lėšas moksliniams tyrimams, o ne dalyvavimui konferencijose. Vis dėlto protingas
dalyvavimo konferencijose įvertinimas turėtų parodyti, ar šiai sričiai verta skirti daugiau lėšų,
norint įgyvendinti glaudesnį bendradarbiavimą su galimais tarptautinio lygmens MTEP
bendradarbiais.
3. Mokslininkai teigia, kad jie atsiliepia į kvietimus dalyvauti tarpdisciplininiame darbe ir mokslinius
tyrimus vykdyti kūrybiškiau, rengiant publikacijas, pavyzdžiui, su istorikais, tačiau tokiu atveju
publikacija nebepriskiriama socialiniam mokslui. VV turėtų peržiūrėti šį leidinių paskirstymo
pagal kategorijas metodą ir atsisakyti nepalankaus požiūrio į tarpdisciplininius tyrimus,
išeinančius už atskirų disciplinų ribų.
4. Socialinio darbo vienetas turėtų kartu su kitais Lietuvoje veikiančiais socialinio darbo fakultetais
siekti valstybės pripažintos doktorantūros studijų programos.
5. Mokslininkai užsiminė, kad buvusio Sovietinio bloko šalyse atliekami moksliniai tyrimai
vertinami neobjektyviai. Todėl mokslininkai naudojasi tarptautinių konferencijų metu
užmegztais ryšiais šiai požiūrio kliūčiai įveikti. Neigiamą nusistatymą galima įveikti, jei
tarptautinių žurnalų redakcijos kolegijos pasitelktų išorinius vertintojus arba VV savo
rengiamose konferencijose pakviestų dalyvauti svečius.
6. Pagrįstai pabrėžiama, kaip svarbu siekti kultūrinės įtakos vartojant valstybinę kalbą, kartu toliau
investuojant į mokslininkų ir doktorantų žodinės ir rašytinės anglų kalbos žinias.
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VDU sociologija, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_SOC

VV pavadinimas

VDU sociologija

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 6,78
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

9,23

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Sociologija (05S)

4

9,23

6,78

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Sociologija (05S)

Sociologijos sritis išsiskiria savo akademiniu lygiu. Programa išsiskiria savo daugiadisciplininiu
pobūdžiu ir apima įvairias sritis, pradedant sociologija ir evoliucijos mokslu ir baigiant religijos
studijomis ir epidemiologija. Tiek universitetas, tiek pats VV turi tiesioginių ir aiškių paskatų leisti
publikacijas. Universitetas skiria metinę premiją, be to taiko koeficientą prie 5 metų trukmės
sutarties, pagal kurį darbo užmokestis koreguojamas priklausomai nuo darbo našumo. Grupės
nariai savo straipsnius skelbė svarbiausiuose tarptautiniuose žurnaluose, pavyzdžiui „Evolutionary
psychology“, „History of the family“, „PlosOne“ arba „Men and Masculinities“. Aukšto lygio
tarptautinėse konferencijose taip pat buvo pateikti keli moksliniai pranešimai. Galima labai
teigiamai įvertinti tarptautinių projektų, „Fulbright“, COST, H2020, ESF, ERC, ERA kiekį ir apimtį.
Tuo pačiu vertinamasis vienetas retai vadovauja projektams tarptautiniu lygiu ir nekonkuruoja dėl
aukšto lygio programų, pavyzdžiui, EMT dotacijų. Darbuotojams konkuruoti dėl lyderystės ir EMT
projektų daugiausia trukdo pasitikėjimo ir laiko stoka. Be to, pakankamai mažai tiesioginės paramos
skiriama mokslininkams, kurie galėtų dalyvauti tokiuose konkursuose. Vertinamasis vienetas rengia
sociologijos krypties doktorantūros studijas; be to, pažymėtina, kad doktorantūros studijos yra itin
atviros, todėl jas renkasi kitų sričių magistro laipsnius įgiję studentai. Nuo 2013 m. buvo apgintos
devynios daktaro disertacijos. Studentai vertina liberalią ir laisvą vertinamajame vienete sukurtą
aplinką ir jo nehierarchinę struktūrą. Studentams užtikrinama kokybiška metodinė pagalba ir
mokymas. Vis dėlto nėra lėšų tiesioginių mokslinių tyrimų išlaidoms padengti. Nors galima gauti
nacionalinį mokslinių tyrimų užsienyje finansavimą (per LMT), moksliniams tyrimams Lietuvoje
vykdyti paramos nėra numatyta (pavyzdžiui, nėra atlyginamos kelionės į tyrimų vietą išlaidos
Lietuvoje). Visos minėtos aplinkybės rodo, kad studijų sritis tarptautiniame kontekste laikosi gerai.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo socialiniu ir ekonominiu požiūriu svarbius mokslinius tyrimus. Daugelis mokslinių tyrimų
projektų skirti aktyviai aptartoms politikos sritims, tiesiogiai susijusioms su dabartinėmis šalies
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socialinėmis ir plėtros problemomis; be to šie projektai svarbūs ir dėl savo regioninio poveikio
(pavyzdžiui, benamiai, energetinis saugumas, sveikata, socialinė atskirtis, jaunimo politika,
senėjimas ir daugelis kitų temų). Fakultetas gali pasigirti gerais ryšiais su svarbiausiais tarptautiniais
tinklais ir komisijomis („Anthropological Journal of European Cultures“, NORMA, „Implicit
Religion“, „European Science Foundation“, „International Society for the Study of New Religions“,
„Science Europe“). VV fakultetas taip pat gali pasigirti gerais ryšiais nacionaliniu lygiu. Tarp kitų
partnerių galima paminėti keletą neakademinių organizacijų, pavyzdžiui, VDU mokslininkai
dalyvauja užsienio reikalų ministerijos, aukštojo mokslo tarybos ar Lietuvos mokslų akademijos
organų veikloje. Fakulteto nariai aktyviai dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir komisijose, palaiko
ryšius su teismais ir dalyvauja valdžios institucijų sprendimų procese (pavyzdžiui, sudarant senėjimo
strategiją), taip pat tarptautiniu lygiu (pavyzdžiui, EBPO). Vertinamasis vienetas taip pat aktyviai
vykdo populiarinimo veiklą (televizijos laidose, per viešas paskaitas). Tuo pačiu tiesioginis
bendradarbiavimas su verslo sektoriumi yra palyginti siauras. Vis dėlto vertinamasis vienetas
(VDU_SOC) jau yra pasirašęs keletą mokslinių tyrimų institucijos bendradarbiavimo su verslu
sutarčių, kurios suteikia VDU studentams galimybę stažuotis. Universitetas taip pat tiesiogiai
skatina bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi. Apskritai, visuomenei yra svarbūs VV atliekami
moksliniai tyrimai. Įstaigos santykiai su verslu, politikos formuotojais ir visuomene yra tinkami
pripažintai akademinei institucijai.
MTEP veiklos perspektyvumas
Mokslininkų ir dėstytojų kolektyvas pasižymi gera amžiaus struktūra. VV turi tinkamą virtualią ir
fizinę infrastruktūrą ir yra patvirtinęs pažangią darbo užmokesčio politiką, pagal kurią skatinama už
akademinį našumą (nors bendras darbo užmokesčio lygis išlieka nedideliu dėl išteklių stygiaus
nacionaliniu lygiu). Vertinamajam vienetui pavyko užsitikrinti finansinę paramą pagal tarptautines
finansavimo programas, todėl galima kompensuoti finansavimo nacionaliniu lygiu sumažėjimą. Vis
dėlto vertinamasis vienetas nukentėjo, kai per pastaruosius penkerius metus buvo beveik 20 proc.
sumažinta finansinė parama. Atsižvelgdami į finansinius apribojimus, kai kurie mokslo darbuotojai
papildomai vykdo mokslinius projektus; kiti darbuotojai turėjo pasiieškoti papildomo darbo ne visą
darbo dieną. Dar viena nors ir neišnaudota galimybė – stiprinti bendradarbiavimą su komerciniu
sektoriumi. Nepaisant finansinės paramos nestabilumo, mokslinių tyrimų darbuotojai pasižymi gera
motyvacija ir ieško naujų akademinių galimybių, naujų finansinės paramos šaltinių ir tarptautinio
bendradarbiavimo galimybių. Tuo tikslu taip pat reikalinga tiesioginė parama, teikiant paraiškas dėl
dotacijų. Be to, tolesnę plėtrą gali neigiamai paveikti mokslinių tyrimų temų fragmentacija.
Apskritai, atsižvelgiant į fakulteto ir darbuotojų sudėtį, MTEP struktūrą, planuojamas plėtros
kryptis ir šios srities pasaulines tendencijas, vertinamasis vienetas per ateinančius 5–10 metų gali
pagerinti savo padėtį 2 balais. Apskritai ekspertų grupės vertinimu VV pasižymi geromis plėtros
perspektyvomis, todėl skiria bendrą 5 balų įvertinimą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
-

-
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VV yra aktyviai įsitraukęs į kelias tarptautinių mokslinių tyrimų sritis, tačiau dar yra daug
neišnaudotų tarptautinio bendradarbiavimo ir matomumo gerinimo galimybių. VV mokslininkai
turėtų siekti vadovauti bendradarbiavimu pagrįstiems projektams. Šiems apribojimams
pašalinti praverstų galbūt kartu su kitomis mokslinių tyrimų institucijomis sudaryti projektų
rengimo vadovavimo programą, skirtą tarptautinėms dotacijoms, pavyzdžiui iš EMT gauti.
Vadovybė kartu su geriausiais VV mokslininkais turėtų aptarti ir kitus būdus, kuriais galima
padėti pareiškėjams (pavyzdžiui, suteikdama tiesioginę administracinę pagalbą, pasikviesdama
patyrusius EMT paramą gavusius asmenis).
Doktorantus derėtų skatinti ir raginti savo disertacijas rengti anglų kalba. Pasirinkus tokią
strategiją būtų lengviau doktorantūros tyrimų rezultatus skelbti anglų kalba, pageidautina
prestižiniuose tarptautiniuose leidiniuose.
Derėtų daugiau mokslinių darbų rengti remiantis daugiadisciplininiais tyrimais, atsisakant
tradicinių monografija leidžiamų mokslinių darbų, ir remtis anksčiau skelbtais mokslo darbais
(arba leidyklai pateiktais rankraščiais).
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-

Mokslinio rašymo kursas galėtų praversti ne tik doktorantams, bet ir mokslininkams, jau
baigusiems doktorantūros studijas, nes tai padidintų jų tarptautinį matomumą ir padėtų
lengviau patekti į tarptautinius žurnalus ir kitus leidinius.
Mokslinių tyrimų kokybę ir aukšto lygio leidinių skaičių galima padidinti rengiant tarptautines
doktorantūros studijas, pasikviečiant tarptautinius mokslininkus trumpesniam arba ilgesniam
laikotarpiui ir įtraukiant studentus iš užsienio.
Pagirtina tai, kad doktorantai raginami pasisemti tarptautinės patirties. Vis dėlto VV turėtų
panagrinėti, kaip galima padėti studentams Lietuvoje vykdyti empirinius mokslinius tyrimus ir
praktinius tyrimus. Tai galima organizuoti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, skiriant tiesioginę
finansinę paramą arba užsitikrinant administracinę paramą, reikalingą kreipiantis dėl išorinių
moksliniams tyrimams reikalingų lėšų.
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Socialiniai mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_S

VV pavadinimas

Socialiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 1,45
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

74,97

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Komunikacija ir informacija (08S)

3

12,06

Ekonomika (04S)

3

0,75

24,77

Vadyba ir administravimas (03S)

3

0,7

38,14

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Komunikacija ir informacija (08S)

Komunikacijų ir informatikos srityje dirba 25 dėstytojai, atitinkantys 12,1 MVVDA. Mokslinių tyrimų
rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu buvo daugiausia skelbti ne „Journal of Citation Report“
(„Clarivate Analytics“) žurnaluose, su dviem išimtimis – „Civil and Mechanical Engineering journal“ ir
filosofijos – sociologijos pobūdžio žurnale. Panašu, kad leidybos strategija nekelia tikslo skelbti
mokslo darbų JCR komunikacijų ir informacinių technologijų tarptautiniuose leidiniuose. Vis dėlto
pirmenybė aiškiai teikiama publikacijoms anglų kalba, vadinasi reikės tam tikro pereinamojo
laikotarpio nuo vidaus rinkai skirtos leidybos strategijos prie tarptautinių leidinių. Yra daug žurnalų,
priimančių šios srities publikacijas dėl jų mokslinių tyrimų tarpdisciplininio požiūrio. Nors
tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai neabejotinai sėkmingi vertinant iš mokslinių tyrimų
perspektyvos, jiems gali būtų sunku akademinės leidybos srityje, kadangi čia pirmenybė teikiama
kuriai nors vienai disciplinai. Mokslininkai dalyvavo gerai vertinamose ir plačiai pristatomose
tarptautinėse konferencijose. Tai prisideda prie tvarių šio vertinamojo vieneto mokslininkų
pastangų, kurias pripažįsta jų kolegos iš užsienio, atsižvelgiant į tai, kad paprastai, norint dalyvauti
tarptautiniuose kongresuose, pateikiamus pranešimus vertina ekspertai ir daug jų atmetama.
Kalbant apie dalyvavimą konkurencinguose projektuose, šis vertinamasis vienetas gavo vieną
dotaciją, skirtą kūrybos ir inovacijų centrui įkurti, taip pat keletą kitų mažesnės apimties dotacijų.
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo apgintų disertacijų. Tokį mažą veiklos našumą galima paaiškinti
savita VGTU pasirinkta struktūra, kai siekiama susieti socialinius mokslus tiesiogiai su gamtos ir
techninių mokslų fakultetais bei šios srities projektais. Vis dėlto šis vertinamasis vienetas turi
galimybių paskelbti savo darbus tarptautiniuose leidiniuose, tačiau šios galimybės dabar nėra
panaudojamos. Apskritai, akademiniai rezultatai komunikacijos ir informacijos srityje yra geri,
nepaisant riboto pripažinimo tarptautiniu lygiu; nacionaliniu lygiu padėtis yra gera.
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Ekonomika (04S)

Ekonomikos srityje dirba 40 dėstytojų, 1 mokslininkas, dirbantis visą darbo dieną, ir iš viso sudaro
25,5 mokslininkų visos darbo dienos atitikmenis. Nors publikacijų skaičius nėra didelis, tačiau galima
paminėti gerėjančią jų kokybę. Dalis publikacijų leidžiama „Journal Citation Reports“ nurodytuose
leidiniuose; pastaruoju metu kokybė pasikeitė į gerąją pusę. Palyginti su turimomis galimybėmis,
mokslinių tyrimų leidiniai yra riboto kiekio ir šioje srityje galima tikėtis pagerėjimo, pavyzdžiui
patikint publikaciją parengti keliems autoriams. Be to, jei pavyktų straipsnius skelbti tarptautinių
redakcinių kolegijų redaguojamuose leidiniuose, mokslinių tyrimų rezultatai būtų geriau matomi,
tačiau ataskaitiniu laikotarpiu to padaryti nepavyko. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose yra
pakankamas, nors ir čia kiekvienas mokslininkas galėtų dalyvauti aktyviau. Panašiai kaip ir leidybos
atveju, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose yra ribotas. Tai apsunkina galimybę
mokslininkams gauti kitų mokslininkų įvertinimą mokslinių konferencijų metu, taip pat riboja
akademinio bendradarbiavimo galimybes. Iš konkurencingų mokslinių tyrimų projektų galima
paminėti „Horizon 2020“, 7-ąją bendrąją programą ir ES finansuojamą „Tempus“ projektą, taip pat
du nedidelius šalies lygiu finansuojamus projektus. Tarptautinis šio vertinamojo vieneto
pripažinimas apsiriboja vienam mokslininkui įteiktu Ukrainos apdovanojimu, be to, vienam
mokslininkui suteiktas garbės daktaro laipsnis. Vertinamu laikotarpiu nebuvo surengta tarptautinių
konferencijų, skirtų apdovanojimams už geriausius mokslinius straipsnius žurnaluose, taip pat
nebuvo įteikta akademinių asociacijų apdovanojimų. Doktorantų rengimo veikla yra sisteminga,
gerai organizuota ir produktyvi: per laikotarpį apgintos 23 daktaro disertacijos. Apskritai šis
vertinamasis vienetas yra įvertintas palankiai, nors tarptautinis pripažinimas kol kas ribotas.
Vadyba ir administravimas (03S)

Vadybos ir administravimo srityje dirba 2 mokslininkai, dirbantys visą darbo dieną, 53 dėstytojai, ir
iš viso sudaro 38,8 mokslininkų visos darbo dienos atitikmenis. Nors mokslininkų skaičius yra labai
didelis, į geriausius leidinius pateko tik kelios publikacijos (dalis jų paskelbta šalyje). Ataskaitiniu
laikotarpiu šio vertinamojo vieneto publikacijos buvo paskelbtos kokybiškuose žurnaluose, be to,
pažymėtina, kad šie straipsniai buvo parengti kartu su tarptautinio lygio mokslininkais. Vadinasi,
įgyvendinama politika, kuria siekiama didinti tarptautinį žinomumą ir organizuoti mokslinius
tyrimus kartu su tarptautiniu mokslininkų tinklu. Nors publikacijų kokybė tolydžio gerėja, derėtų
leisti daugiau publikacijų. Dalyvavimas konferencijose yra pakankamas, pavyzdžiui pripažintose ir
atrankos principu grindžiamose GIKA ir IBAI konferencijose. Vis dėlto aptariamu laikotarpiu
vertinamojo vieneto mokslininkai nedalyvavo aukščiausios kategorijos renginiuose (pavyzdžiui,
Europos vadybos akademija, Europos organizacinio mokslo grupė, Vadybos akademija ar Britų
vadybos akademija). Be to, tarptautinėse konferencijose dalyvavusių mokslininkų skaičius, palyginti
su šio vertinamojo vieneto mokslininkų visos darbo dienos atitikmenų skaičiumi, yra ribotas. Kartu
mokslininkai nenurodė žymesnių finansavimo mobilumo apribojimų, vadinasi galima labiau skatinti
bendradarbiavimą konferencijų pagrindu ir susijusį matomumą. Iš tarptautinio mokslininkų
pripažinimo galima paminėti tik kelis už straipsnius suteiktus apdovanojimus. Doktorantų rengimo
veikla yra sisteminga, gerai organizuota ir produktyvi: per laikotarpį apginta 17 daktaro disertacijų.
Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta keliuose konkurencinguose projektuose, pavyzdžiui INTERREG,
Baltijos jūros bendradarbiavimo programoje ir kituose dviejuose nedidelės apimties projektuose.
Vertinimo laikotarpiu nebuvo nacionaliniu lygiu finansuotų projektų. Apskritai šis vertinamasis
vienetas yra įvertintas palankiai, nors tarptautinis pripažinimas kol kas ribotas.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Šis vertinamasis vienetas pasižymi dideliu ekonominiu ir socialiniu MTEP veiklos poveikiu. Visų
pirma kūrybinės laboratorijos plėtra ir funkcionavimas didina poveikį, kuris smarkiai viršija vidutinį
šio vertinamojo vieneto lygį vertinamuoju laikotarpiu. Poveikis pasireiškia tiesioginiais santykiais su
fiziniais asmenimis ir Lietuvos reguliavimo institucijomis. Darbuotojai dalyvauja tik nacionalinių
institucijų komisijose, be to, dalyvaujančių mokslininkų skaičius yra nedidelis, palyginti su šio
vertinamojo galimybėmis (atsižvelgiant į darbuotojų skaičių). Buvo surengti keli svarbūs renginiai,
skirti nacionalinei auditorijai, o moksliniai komitetai sudaryti daugiausia nacionaliniu pagrindu. Kaip
išimtį galima paminėti vieną Florencijoje surengtą renginį, tačiau paties renginio interneto
svetainėje vertinamasis vienetas tarp organizatorių nenurodytas. Keletas darbuotojų aktyviai
dalyvauja tarptautinių leidinių redakcinėse kolegijose (net jei tai nėra reikšmingi tarptautiniai
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žurnalai). Iš populiarinimo veiklos galima paminėti įvairius renginius bei bendravimo kanalus, skirtus
nacionalinei auditorijai. Iš svarbių infrastruktūros objektų galima paminėti bendrystės erdves ir
startuoliams skirtą erdvę, kurios galėtų padidinti šio vertinamojo vieneto veiklos poveikį ir šios
veiklos žinomumą. Vertinimo laikotarpiu buvo sudarytos kelios sutartys su verslo atstovais, tačiau
tikslas yra pakankamai platus, o detalių tikslių veiksmų dar reikės palaukti. Iš svarbiausių mokslinių
tyrimų leidinių galima paminėti bendradarbiavimo ryšius su Libanu ir Sirija, Lietuvos ekonomikos
ilgalaikio konkurencingumo tyrimą, Baltijos jūros regiono transporto politikos suderinimą, Marijos
Kiuri programą, klasterių politikos tobulinimą, „Cost“ veiklos programą ir dar keletą projektų. Nors
nurodyta veikla pirmiausia skirta instituciniams politikams, ji taip pat grindžiama moksliniais
įrodymais. Apskritai vertinamasis vienetas atlieka labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus
MTEP partneris už akademinės bendruomenės ribų. Socialinių mokslų tyrimų ir techninės pažangos
derinimo politika leidžia įgyvendinti idėjas ir technologijas, o ne visą dėmesį skirti inovacijoms. Taip
pripažįstamas papildomos veiklos – technologijų ir įgyvendinimo vaidmuo.
MTEP veiklos perspektyvumas
Manoma, kad šio vertinamojo vieneto perspektyvumas yra labai palankus dėl kelių priežasčių. Visų
pirma, šiame VV bendras mokslo darbuotojų (turinčių mokslo laipsnius) skaičius, vertinant pagal
mokslininkų visos darbo dienos atitikmenis, viršija 75. Palyginti su dabartine padėtimi, yra daug
galimybių į projektus, konferencijas ir publikacijas įtraukti daugiau darbuotojų. Antra, neseniai
sukurta infrastruktūra yra aukšto lygio, įskaitant specializuotas laboratorijas, suteikia galimybę
pasinaudoti bibliotekų ištekliais ir suteikia daug erdvės bendrystei. Vietoje sudaryta reikalinga
MTEP infrastruktūra, o sąsają su startuolių veikla universiteto miestelyje papildoma infrastruktūra.
Trečia, motyvacinės sistemos skatina vidutinio laikotarpio santykius, kai veikla vertinama kartą per
metus, tačiau sprendimai dėl darbo krūvio ir darbo užmokesčio priimami du kartus per metus. Iš
lanksčios darbo užmokesčio sistemos galima paminėti kintamą dalį, kuri gali sudaryti didelę bendro
darbo užmokesčio dalį. Be to, doktorantūros studijų programa yra gerai organizuota, su
tarptautiniu elementu ir apima praktinius seminarus ar kitus kvalifikacijos ugdymo renginius.
Suformuotos geros mokslinių tyrimų ir asmeninės karjeros strategijos, kurios nesikeičia ilgesnį
laiką, todėl suformuota organizacinė kultūra, kurioje daugiausia dėmesio skiriama veiklos našumui.
Doktorantūros studijų programa yra itin geros struktūros ir skatina veiklą tarptautiniu lygiu, kartu
išsaugant glaudžius ryšius su faktiniu pritaikymu verslo ir institucijų veikloje. Institucijų taikoma
struktūrinė tvarka (sudarant grupes, grupių lankstumas, skirtingų funkcijų ir tarpdisciplininė
sudėtis) smarkiai prisideda prie tarpdisciplininių ir sudėtingų projektų įgyvendinimo. Todėl bendros
tolesnės plėtros perspektyvos yra labai geros. Apskritai, ekspertų grupės vertinimu, vertinamasis
vienetas gali per artimiausius 5-10 metų pasiekti ar išlaikyti labai gerą ar puikų įvertinimą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Šis vertinamasis vienetas užsitikrino dideles galimybes, neseniai patobulino savo infrastruktūrą,
pagerino finansavimą, žmogiškuosius išteklius ir veiklos procedūras. Šios galimybės leidžia tikėtis,
kad leidinių skaičius ir poveikis smarkiai padidės. Vis dėlto pažymėtini keli aspektai, kurie galėtų
užtikrinti dar geresnį įvertinimą:
1. Į dabartinius leidinius nepatenka JCR žurnalai. Labai rekomenduojama daugiau dėmesio skirti
JCR leidiniams, nes tai suteiktų kokybiškus atsiliepimus ir leistų pasiekti tarptautinę auditoriją.
Vertėtų atpažinti ir aiškiai išskirti tarptautinius leidinius, skirtus atitinkamoms mokslinių tyrimų
sritims. Galbūt tikslinę politiką padėtų parengti tokie sąrašai, kaip Verslo mokyklų asociacija
(ABS) ar „Financial Time“ 50 leidinių sąrašas.
2. Šiuo metu prestižiniuose tarptautiniuose kongresuose dalyvauja ribotas vertinamojo vieneto
darbuotojų skaičius. Rekomenduojama intensyviau dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo
srityje, taip pat ir konferencijose, be to, mokslinius straipsnius rengti kolektyvinėmis autorių
pastangomis. Tai atveria naujas dvišalio ir tinklu pagrįsto bendradarbiavimo galimybes, geriau
įtraukia mokslininkus į akademinių tinklų veiklą ir užtikrina geresnę mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidą.
3. Atsižvelgiant į vertinamajam vienetui kylančius finansinius apribojimus, rekomenduojama
daugiausia dėmesio skirti šalyje finansuojamiems projektams, tokiu būdu parengiant pagrindus
dalyvavimui tarptautiniuose projektuose ir finansavimo galimybių VV lygiu stiprinimui. Veikiant
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tokia tvarka galima tikėtis intensyvesnio bendradarbiavimo tinkle ir duomenų rinkimo leidybos
finansavimo. Kadangi dėl nacionalinio finansavimo kyla didelė konkurencija, derėtų ugdyti
gebėjimus užsitikrinti nacionalinį finansavimą, kuris padėtų sėkmingai dalyvauti tarptautiniuose
projektuose.
4. Šiuo metu daktaro disertacijos pateikiamos išleistų monografijų forma, todėl mažėja šių
publikacijų sklaida, doktorantams sunkiau patekti į mokslinių tyrimų darbo rinką, be to,
ribojamas vertinamojo vieneto leidinių skaičius. Rekomenduojama pereiti prie spausdintų
disertacijų, nes tai naudinga dėl 3 dalykų: doktorantams sudaroma patikima programa,
palengvinanti pateikimą į mokslinių tyrimų darbo rinką; didinama leidinių kokybė dėl
tarptautiniu lygiu recenzuojamų žurnalų atsiliepimų; be to, ir mokslinius straipsnius rengiant
autorių kolektyvui, didėja VV matomumas.
5. Dabartinė finansinė iki 1 000 eurų dydžio paskata už prestižinius leidinius nėra itin
konkurencinga vertinant pagal tarptautinius standartus ir Lietuvoje nusistovėjusį darbo
užmokestį. Todėl mokslininkai pernelyg nesidomi geriausiai vertinamomis publikacijomis. Tam,
kad būtų galima tikėtis daugiau aukščiausios klasės leidinių, reikėtų smarkiai padidinti už gerai
vertinamas publikacijas mokamą piniginę premiją arba nustatyti didesnį valandų ekvivalentą.
6. Dabartiniai ryšiai su verslo bendruomene yra riboti. Rekomenduojama stiprinti tiesioginius
ryšius su verslo aplinka (tam tinka tiek mokymo ar rengimo programos, tiek ir mokslinių tyrimų
projektai). Tai naudinga, nes leidžia į mokymo ir mokslinių tyrimų sritį įtraukti šalies
ekonominius dalyvius ir jų dabartinius ir būsimus poreikius, o tai savo ruožtu gali padėti
pritraukti lėšas ir geriau prisidėti prie Lietuvos ekonominės plėtros skatinimo.
7. Pagal dabartinę personalo politiką daugiausia remiamasi šalyje dirbančiais ir daugiausia čia
parengtais mokslininkais. Nors pagal Marie Curie programą ir „Cost“ veiksmus prisidedama prie
mokslinių tyrimų ir darbo tinkle įgūdžių stiprinimo, šį procesą derėtų paspartinti ir perkelti į
tarptautinį lygį. Pasitelkus daugiau užsienio mokslininkų padidėtų tiek vertinamojo vieneto
rezultatai, tiek pagerėtų žinių sklaida pačiame vertinamajame vienete.
8. Dabartinė projektams skirta tarpdisciplininė grupės struktūra numato daug susitikimams skirto
laiko. Nors darbuotojai mano, kad tai svarbu, tačiau jie apgailestauja, kad į šiais veiklai skirtą
laiką neatsižvelgiama vidaus vertinimo metu. Tai gali neskatinti darbuotojų dalyvauti
preliminariuose susitikimuose ir apsunkinti projekto rengimą.
9. Mokslinių tyrimų veiklą sunkiau vykdyti dėl dabartinės susipažinimo su duomenų bazėmis
tvarkos. Nors vertinamajame vienete paprastai tenkinami prašymai įsigyti tam tikrą duomenų
bazę, galima būtų geriau organizuoti reikalingų duomenų bazių nustatymą. Taip pat
rekomenduojama tobulinti reikalingų duomenų bazių nustatymo sistemą.
10. Pagal dabartinę derinimo tvarką, pirmiausia remiamasi įstaigos kandidatais į doktorantūros
studijų programas. Nors šis sprendimas yra sėkmingas, kartu sunkiau pritraukti talentingų
darbuotojų ir gali paskatinti kultūrinį uždarumą. Rekomenduojama parengti doktorantų iš kitų
universitetų ar šalių įdarbinimo sistemą, kad VV neužsidarytų savoje kultūros aplinkoje.
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VDU teisė

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 1,6
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

12,9

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

Įvertinimas Mokslo darbuotojai
(turintys mokslo
laipsnius), pagal 2017 m.
VDDA
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3

12,9

1,6

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Teisė (01S)

VDU teisės fakultetas išlieka dinamiška ir tarptautiniam bendradarbiavimui atvira įstaiga, jau dabar
galinti pasigirti nemažu tarptautiniu pripažinimu, tačiau dar išlieka vietos tobulėti. Fakulteto
darbuotojų kolektyvas yra pakankamai nedidelis ir jaunas, tačiau jiems jau pavyko pasiekti svarbių
mokslinių tyrimų rezultatų. Pažymėtina, kad fakultetas leidžia vienintelį teisės tematikos žurnalą
šalyje, įtrauktą į SCOPUS („Baltic Journal of Law and Politics“). VV jau yra paskelbęs daug mokslinių
publikacijų anglų kalba, pavyzdžiui pažymėtina „Introduction to Lithuanian Law and The Law of the
Baltic States“, kurioje pirmą kartą anglų kalba apibūdinta šalies ir regiono teisės sistema. VV
darbuotojai yra sukaupę nemažą patirtį keliose svarbiose srityse, pavyzdžiui teisinės etikos,
edukologijos teisės, baudžiamosios teisės, „baltųjų apykaklių“ nusikaltimų, finansų ir bankroto
teisės, energetikos teisės, darbo teisės, teisės filosofijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo srityse.
Galima paminėti daug tarptautinių publikacijų („Springer“, „Elsevier“, „Computer Law and Security
Review“, „International Journal of Law“, „Language and Discourse“), nors ir ne geriausiai
vertinamuose žurnaluose ar leidyklose. Nors VV pavyko pritraukti daug užsienio mokslininkų, tik
nedidelė VV mokslininkų dalis dalyvauja geriausia vertinamose tarptautinėse konferencijose,
geriausiai vertinamų universitetų organizuojamuose praktiniuose seminaruose, mokslinių tyrimų
įstaigų veikloje ar mainų programose už regiono ribų. Šiuo metu VV vykdomi du stambūs mokslinių
tyrimų projektai, kuriems skirta nemažai lėšų ir kurie galėtų atverti galimybes daugeliu atžvilgių
patobulinti VV. Pabaigai pažymėtina, kad vykdomi moksliniai tyrimai yra kokybiški ir pripažinti
nacionaliniu lygiu, tačiau tarptautinio pripažinimo dar reikia palaukti.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atstovai ir toliau dalyvauja daugelyje nacionalinių institucijų (teismuose, valdžios institucijose,
politinėse ir profesinėse institucijose, pavyzdžiui Konstituciniame Teisme ir Aukščiausiajame
Teisme, Seime, Vyriausioje rinkimų komisijoje, prokuratūroje, prekybos srityje ar privačių detektyvų
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organizacijoje) ir neabejotinai smarkiai prisideda prie teisėkūros proceso ir teisės aktų įgyvendinimo
Lietuvoje. Su VV veikla gali pakankamai susipažinti ir visuomenės atstovai. Geriausi VV mokslininkai
dalyvauja tarptautiniuose teisės mokslininkų tinkluose ir ekspertų komisijose (pavyzdžiui, „Kluwer“
ir Europos įmonių teisės taryboje, JTO darbo grupėse, ECLAN, ELA, SECOLA, H2020 ir „Erasmus“
projektuose), tačiau dalyvavimą galima ir reikia stiprinti; tas pats pasakytina ir apie VV leidžiamą
žurnalą. Darbuotojų kvalifikacija leidžia jiems pretenduoti į šias pareigas, daryti tarptautinę įtaką ir
didinti VV mokslininkų matomumą ekspertų grupėse, komitetuose ir geriausiai vertinamų žurnalų
redakcinėse kolegijose, tačiau dar yra kur tobulėti. Be to, dabartinis doktorantų rengimas išlieka
pakankamai ribotas, todėl jį derėtų plėsti. VDU_TEIS daroma ekonominė ir socialinė įtaka šalies
viduje yra labai didelė ir svarbi, tačiau, kalbant lyginamuoju aspektu (palyginti su kitomis Lietuvos
institucijomis), jis nepatenka tarp svarbiausių Lietuvos Respublikos institucijų. Dalyvavimas LOGIN
konferencijoje yra svarbus žingsnis didinant VV veiklos populiarinimo įvertinimą, tačiau likę
rezultatai pakankamai kuklūs. Šioje vietoje svarbu intensyvinti sklaidą. Mokslinių tyrimų įstaigų ir
verslo bendradarbiavimo sutartis daugiausia sudaro advokatų kontoros. Atsižvelgiant į VDU_TEIS
galimybes, atrodo, kad sąrašas yra nedidelis ir jį reikia plėsti, įtraukiant į bendradarbiavimą kitas
valdžios institucijas, neapsiribojant prieš penkerius metus pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi su
Generaline prokuratūra. Pabaigai pasakytina, kad visuomenei yra svarbūs VDU teisės fakulteto
atliekami moksliniai tyrimai. VV glaudūs ryšiai sieja ne tik su akademine bendruomene, bet ir su
verslo aplinka, sprendimų priėmėjais bei visa visuomene. Apskritai VV vykdo svarbius mokslinius
tyrimus ir yra svarbus verslo, politikų ir plačiosios visuomenės partneris MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV daugiausia dirba palyginti jauni mokslininkai, ir jis gali tikėtis užimti pirmą vietą tarp šalyje
veikiančių teisės fakultetų. Nors yra pasirinktos kelios kompetencijos sritys, pastebima, kad labai
skatinamas ir tarpdisciplininis veiklos metodas, visų pirma vykdant projektinę veiklą, leidžiant
žurnalus ir bendras publikacijas. Taip pat pažymėtina, kad tiek universitetas, tiek ir valstybė skiria
VV tinkamą infrastruktūrą ir pakankamą finansavimą moksliniams tyrimams atlikti. VV dar gali
pagerinti jam skirtą vertinimą, nes jis gali pagerinti savo MTEP veiklos kokybę ir jos ekonominės ir
socialinės įtakos vertinimą per artimiausius dvejus metus. VV plėtros planas yra originalus ir
įspūdingas; įstaiga išlieka dinamiška ir kūrybinga akademine institucija. VV fizinė ir technologinė
infrastruktūra yra tinkama ir pakankama, o karjeros ir personalo valdymo srityje daroma didelė
pažanga. Vis dėlto svarbu didinti mokslininkų mobilumo finansavimą, kad jie galėtų dažniau vykti į
mokslinių tyrimų ir konferencijų komandiruotes. Nors dabartinis vertingų mokslinių tyrimų kiekis
yra nemažas, derėtų dar labiau skatinti geriausiai vertinamų mokslininkų vizitus. Du finansiniai
projektai, kurie buvo pradėti šiais metais ar kuriuos numatoma pradėti artimiausiu metu, turi
smarkiai pastūmėti į priekį visą VDU_TEIS veiklą ir jos sritis dėl abiejų projektų įtakos ir jiems skirto
finansavimo. Sumos yra didelės ir suteikia VV dideles galimybes. Tuo pačiu aptariami projektai
turėtų išbandyti VDU_TEIS mokslinių tyrimų ir organizacinius gebėjimus ir parodyti, ar VV jau yra
pasirengęs tobulėti ir pasiekti aukščiausią lygį ne tik šalyje, bet ir tarptautiniu lygiu.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VDU teisės fakultetas yra dinamiškas, tinkamai organizuotas ir valdomas akademinis vienetas,
atviras tarptautiniam bendradarbiavimui ir valdomas taip, kad jį pasirinktų mokslininkai iš užsienio.
Vis dėlto kol kas fakulteto mokslininkams nepavyko sėkmingai įsitraukti į geriausiai vertinamus
tarptautinius mokslinių tyrimų projektus. Dalyvavimas tokiuose projektuose stiprina tarptautinę
fakulteto reputaciją ir sudaro pagrindus mokslinių darbuotojų mainams. Tokie projektai
mokslininkams leidžia susipažinti su naujausiomis teisės mokslų tendencijomis. Į šiuos projektus
geriausia įsitraukti dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose moksliniuose tinkluose ir organizacijose.
Be to, atrodo, kad absoliučiai būtina dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir jose pristatyti
mokslinių tyrimų rezultatus (tai visų pirma skirta jauniems mokslininkams ir doktorantams), nes tai
suteikia galimybę pristatyti savo mokslinius tyrimus tarptautinei auditorijai. Paprastai norint
dalyvauti tokiose konferencijose ir jose skaityti savo pranešimus reikalinga finansinė parama. Todėl
aktyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui reikalingas akademinio judumo finansavimas.
Atsižvelgiant į VV akademinis galimybes, doktorantų skaičius yra pernelyg mažas. Dažnesni

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas

109

doktorantūros seminarai suteikia platesnes mokslinių tyrimų galimybes ir stiprina tolesnės plėtros
potencialą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teikiamos šios rekomendacijos:
1. Fakultetas turėtų intensyviau dalyvauti tarptautinių akademinių tinklų ir organizacijų veikloje.
2. Svarbu skirti didesnį finansavimą akademiniam mobilumui, padengiant mokslinių tyrimų ir
konferencijų komandiruočių išlaidas (mokslininkams ir doktorantams).
3. Svarbu aktyviau ieškoti tarptautinių finansavimo šaltinių, visų pirma ES lėšų.
4. Reikia didinti doktorantų skaičių.
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Teisė, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_01S

VV pavadinimas

Teisė

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 1,18
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

52,16

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Teisė (01S)

3

52,16

1,18

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

5

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Teisė (01S)

Sprendžiant iš įstaigos kasmetinio MTEP vertinimo per penkerius praėjusius metus, visų pirma:
duomenų apie mokslinius tyrimus ir dalyvavimą tarptautiniuose MTEP projektuose; užsienio
konferencijose pristatytų geriausių mokslinių tyrimų leidinių ir prezentacijų; dalyvavimo
konkurencinguose MTEP projektuose; svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų
ir apgintų disertacijų bei užsienio doktorantų skaičiaus, vertinamojo vieneto veikla vertinama gerai
ir tvirtai, nors tarptautinis pripažinimas išlieka ribotas, o atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio
ir pripažįstami šalyje. Vilniaus universiteto teisės fakultetas neabejotinai užima tvirčiausią
akademinį padėtį šalyje savo žinių, populiarumo ir ilgalaikių tradicijų dėka. Įstaiga yra pirmaujantis
teisės srities nacionalinis autoritetas. Fakulteto nariai nuolat konsultuoja ir vertina pačias
svarbiausias Lietuvos Respublikos valstybės institucijas. Fakultetas yra itin kvalifikuotas ir
didžiuojasi savo prestižų tarp teisininkų. VV taip pat yra įsitraukęs į platų tarptautinį bendradarbių
tinklą, tarp kurių yra ir pačių garsiausių įstaigų. Vis dėlto pasiektų laimėjimų tinkamai neatspindi
moksliniai rezultatai. Nors nuo paskutinio vertinimo smarkiai išsiplėtė dalyvavimas tarptautiniuose
projektuose, prie svarbiausių trūkumų galima paminėti nepakankamus straipsnius ekspertų
recenzuojamuose žurnaluose arba tarptautinių leidyklų išleistas knygas. Kalbant apie 2013–2018
m. mokslinių tyrimų rezultatų sąrašą, nebuvo publikacijų „Scopus“ A žurnale, ISI ar kituose
panašiuose tarptautiniuose leidiniuose ar duomenų bazėse (galima paminėti nebent „Bruylant“
knygą). Tarp geriausių fakulteto leidinių galima paminėti skyrius knygose ir fakulteto redaguojamas
knygas. Kitas trūkumas – nepakankamas darbuotojų dalyvavimas tarptautinėse konferencijose.
Bendras tarptautiškumo lygis yra nedidelis; tas pats pasakytina ir apie tarpdisciplininių projektų
iniciatyvas. Geriausi VV mokslininkai dalyvauja tarptautinių teisės mokslininkų tinklų ir ekspertų
komisijų veikloje (pavyzdžiui, „New Journal of European Criminal Law“, „Queen Mary Journal of
International Law“ kolegijose, taip pat tokiuose tinkluose ir organizacijose kaip FRESCO, AEAJ,
IPPF, PCA, EUCLAN, ELI), tačiau šį dalyvavimą galima ir dera stiprinti (tas pats pasakytina ir apie VV
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leidžiamą žurnalą). VV yra itin įspūdinga doktorantūros disertacijų bazė, tačiau ji nėra pagrįsta
tarptautiniais darbais.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Sprendžiant iš paskutinių penkerių metų MTEP rezultatų vertinimo ir atsižvelgiant į verslo ir viešojo
sektoriaus (Lietuvoje ir užsienyje) teikiamus MTEP užsakymus; mokslinių tyrimų rezultatų socialinio
ir ekonominio poveikio vertinimą ir MTEP sutartis su privataus sektoriaus įmonėmis; mokslininkų
dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse; viešojo sektoriaus ar ūkio subjektams
teikiamas konsultacijas; dalyvavimą mokslinėse konferencijose ir renginiuose šalyje ir užsienyje;
mokslinių konferencijų ir renginių organizavimą; narystę mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose ir
mokslo populiarinimo veiklą, nustatyta, kad VV vykdo itin svarbius mokslinius tyrimus ir yra
išskirtinai svarbus partneris MTEP klausimais (už akademinės bendruomenės ribų), kuris teigiamai
prisideda prie visuomenės raidos ir yra vertingas partneris MTEP klausimais (ne tik akademinėje
bendruomenėje, bet ir už jos ribų). Šios įstaigos darbuotojus viešasis ir privatus sektorius laiko
ekspertais. Apskritai bendras Vilniaus universiteto teisės fakulteto ekonominis ir socialinis poveikis
nacionaliniu lygiu yra didžiulis. VV ir toliau aktyviai dalyvauja nacionalinių institucijų veikloje
(teismuose, politinėse, profesinėje ir akademinėse įstaigose, pavyzdžiui prokuratūroje,
ministerijose, Aukščiausiajame ir Konstituciniame Teismuose, advokatūroje, notariate, autorių
teisių komisijoje, mokestinių ginčų komisijoje, teisminės mediacijos komitete ir UPR komitete) ir
neabejotinai yra svarbus rengiant ir įgyvendinant Lietuvos teisę. Su VV veikla gali pakankamai
susipažinti visuomenės atstovai. Itin vertinami tokie projektai kaip Lyderystės akademija, ERA,
apdovanojimas už geriausią disertaciją, SMD ir atviri pavasario teisės mokslo projekto seminarai.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinimas buvo pagrįstas fakulteto ir darbuotojų sudėtimi, MTEP infrastruktūra, planuojamomis
plėtros kryptimis, nurodytu dalyvavimu nacionalinėje ir tarptautinėje MTEP infrastruktūroje,
personalo valdymo principais, VV strateginiu planu ir bendromis šios mokslo srities tendencijomis,
parodė, kad VV perspektyvumas yra pakankamas, nes VV gali išlaikyti pakankamą ar dar geresnį
ekonominio ir socialinio MTEP veiklos poveikio vertinimą ir MTEP vertinimą (ne mažiau kaip 4 balus
per artimiausius 5-10 metų). Sąlyginai nedidelis perspektyvumas grindžiamas dviem priežastimis:
pirma, VV jau yra pasiekęs didelę mokslinių tyrimų socialinę įtaką (todėl apie labai reikšmingą
pagerinimą kalbėti sunku). Ir antra: nors nuo paskutinio įvertinimo tarptautiniai moksliniai tyrimai ir
leidiniai bei tarptautinis dalyvavimas pagerėjo, ekspertų komitetui pasirodė, kad neginčijamas VV
turimas prestižas ir statusas neskatina rengti tolesnės plėtros planų, vizijų ar strategijų. Susidaro
įspūdis, kad administracija ir mokslininkai nemato būtinybės toliau gerinti mokslinių tyrimų ir įtakos
rezultatų. Nepaisant įstaigos tradicijų ir mokslinėje bei teisininkų bendruomenėje užimamos
padėties, VV turi visas reikalingas sąlygas dar labiau pagerinti savo vertinimą, visų pirma plečiant
tarptautinius kontaktus, stiprinant tarpdisciplininius mokslinių tyrimų projektus, pritraukiant
daugiau mokslininkų iš užsienio, kad šie apsilankytų ir kartu dalyvautų mokslinių tyrimų
projektuose. Kadangi fizinė ir technologinė VV turima infrastruktūra yra tinkama ir pakankama
(nors yra tam tikrų bibliotekos aptarnavimo sunkumų), karjeros planavimas ir personalo valdymas
atrodo pažangus, VV galimybės tolesnei plėtrai nebuvo įvertintos gerai, tačiau galima tikėtis, kad
įstaiga išlaikys dabartinį lygį ir išliks pripažįstama tarptautinėje rinkoje.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. VV trūkumus galima šalinti parengiant strategiją, kuri leistų fakultetui daugiau įsitraukti į
tarptautinę veiklą, dalyvauti svarbiausiose teisės konferencijose ir konsoliduoti, plėsti ir stiprinti
fakulteto tarptautinį tinklą.
2. Tuo tikslu derėtų parengti skaidrias mobilumo rekomendacijas (vykstant į konferencijas ir
mokslinių tyrimų komandiruotes).
3. Fakultetas ir absolventai raginami prisijungti prie tarptautinių mokslinių tyrių draugijų ir
reguliariai dalyvauti jų rengiamuose kongresuose.
4. Rekomenduojama įsteigti tarptautinio akademinio rašymo centrą (įskaitant kalbos redagavimą).
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5. Rekomenduojama iš naujo apsvarstyti publikacijoms skiriamas tiesiogines finansines paskatas.
Dabartinė skatinimo priemonių struktūra tinkamai neatsižvelgia į publikacijų kokybę. Veikiant
racionaliai, patartina daugiau dėmesio skirti universiteto žurnalams, o ne geriausiai
vertinamiems tarptautiniams leidiniams.
6. Doktorantai ragintini dar daugiau straipsnių skelbti anglų kalba ir galbūt šia kalba rengti savo
disertacijas, nes tai jiems padėtų pasiekti platesnę mokslininkų bendruomenę.
7. Taip pat rekomenduojama nustatyti visiškai skaidrią ir tvirtą finansinio skatinimo sistemą,
premijuojant už kokybiškas publikacijas tarptautiniuose ekspertų recenzuojamuose žurnaluose.
8. VV taip pat rekomenduojama nustatyti ir įgyvendinti akademinių atostogų programą, pagal
kurią fakulteto darbuotojai galėtų išeiti mokamų mokslinių tyrimų atostogų.
Be to, vertinimo komitetas mano, kad didele dalimi galioja anksčiau padarytos išvados (MOSTA
2015),. kuriose teigiama, kad „Vilniaus universiteto Teisės fakultetas yra didžiausias teisės
fakultetas šalyje. Jis vaidina labai svarbų vaidmenį plėtojant nacionalinę teisės sistemą apskritai ir
teisės mokslus konkrečiai. Jis turi gerus žmogiškuosius išteklius ir fizinę infrastruktūrą. Tuo pačiu
fakulteto padėtis tarptautinėje arenoje (vertinant pagal mokslinių tyrimų leidinius) neatitinka
fakulteto galimybių. Rekomenduojama, kad fakulteto mokslinių tyrimų strategijoje būtų skiriama
gerokai daugiau dėmesio dalyvavimui tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose ir
publikacijoms tarptautiniuose ekspertų recenzuojamuose žurnaluose. Fakultetas turėtų sudaryti
geresnę komandinio darbo aplinką. Pirmenybę derėtų teikti tarpdisciplininiams ir pažangiems
mokslinių tyrimų projektams. Svarbu atsisakyti bendro … neigiamo požiūrio į vertinimus. Vieneto
pasitenkinimas savimi, kylantis iš jo neabejotinai užimamos labiausiai prestižinio UG teisės fakulteto
vietos šalyje, aiškiai nesudaro sąlygų panaudoti vienete dirbančių mokslo darbuotojų talento ir
galimybių.“
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Politikos mokslai, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_02Spm

VV pavadinimas

Politikos mokslai

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 5,36
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

18,77

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Politikos mokslai (02S)

4

18,77

5,36

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Politikos mokslai (02S)

VV gali pasigirti kokybiškais moksliniais leidiniais – didelė publikacijų dalis pasirodė pripažintuose
tarptautiniuose žurnaluose, skirtuose Europos studijoms ir viešajam administravimui (nors bendri
poveikio veiksniai varijuoja, tačiau apskritai išlieka kokybiški); taip pat pasirodė atskiri skyriai gerai
vertinamų leidyklų išleistuose ir redaguotuose tomuose. Mokslinių tyrimų temos yra įvairiausios
nuo bendresnio pobūdžio teorinių klausimų apie Europos integraciją iki konkrečių problemų,
pavyzdžiui migrantų krizės. Šios temos apima skirtingas sritis, pavyzdžiui saugumo politikos ir
fiskalinės politikos. Be to, atliekama lyginamoji Baltijos šalių analizė ir nagrinėjami Lietuvos atvejai.
Apskritai temų visuma rodo, kad VV yra gerai įsitraukęs į šiuo metu vykstančius tarptautinius
mokslinius ginčus ir atlieka tarptautinei auditorijai svarbius mokslinius tyrimus.
VV daugiausia orientuojamasi į tarptautines konferencijas ir gerus santykius su svarbiausiomis šios
srities akademinėmis asociacijomis (pavyzdžiui, ECPR, EUSA, APSA, ir ISA). Tarptautinį akademinį
pripažinimą įrodo ir įvairūs gauti apdovanojimai (pavyzdžiui, NISPAcee).
Baigtų disertacijų skaičius yra priimtinas ir yra nemažai galimybių temas toliau nagrinėti tęstiniuose
doktorantūros projektuose. Vis dėlto apgintų disertacijų skaičius skirtingais metais smarkiai skiriasi,
o naujų doktorantų priimama mažai (po tris per metus). Disertacijos daugiausia leidžiamos
Lietuvoje, todėl nėra pagrindo tikėtis tarptautinio pagrindinių atliekamų mokslinių tyrimų
pripažinimo.
Ribota apimtimi VV atstovai dalyvauja nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu finansuojamuose mokslinių
tyrimų projektuose, nors tam skiriamos lėšos yra didelės ir sudaro reikšmingą VV pajamų dalį. Šie
projektai išsiskiria savo kokybe, pavyzdžiui prestižiniai projektai H2020 ir konkurencingi nacionaliniu
lygiu finansuojami mokslinių tyrimų projektai. Apskritai VV pasižymi ryšiais su gerai išvystytais šioje
srityje veikiančiais svarbiausiais akademiniais tarptautiniais tinklais. Jis palaiko ryšius su daugeliu
prestižinių Europos ir užsienio šalių įstaigų ir mokslininkų, o mokslininkai dažnai vyksta į
komandiruotes.
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Apskritai pasakytina, kad vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio. VV užima tvirtą padėtį
tarptautinėje arenoje ir gali pasigirti geru tarptautiniu pripažinimu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Daugelis mokslinių tyrimų projektų yra skirti aktualiems Lietuvos politikos klausimams, todėl jie yra
reikšmingi. VV atstovai dažnai dalyvauja darbo grupių ir komitetų veikloje nagrinėjant įvairias
politikos sritis. VV gali pasigirti itin gerai išplėtotais ryšiais su Lietuvos valstybės valdžios
institucijomis, visų pirma nagrinėjant ES klausimus. Tarp kitų VV bendradarbiavimo partnerių
rasime keletą neakademinių pilietinės visuomenės organizacijų. Ribota apimtimi
bendradarbiaujama su verslo sektoriumi, taip pat su darbo grupėmis ir komitetais tarptautinio
valdymo lygiu.
VV suteikė daug konsultacijų ir surengė nemažai mokymo seminarų. VV taip pat nuolat organizuoja
akademinius renginius ir surengė 20-tą CEPSA metinę konferenciją, taip pat vieną konferenciją
pagal H2020 projektą EU-STRAT. Nemažai renginių taip pat organizuojama bendradarbiaujant su
užsienio partneriais, todėl jų tarptautinė įtaka išauga. VV taip pat leidžia ekspertų recenzuojamą
„Baltic Journal of Political Science“ žurnalą anglų kalba, kuris yra itin svarbus regione ir domina tiek
mokslininkus, tiek ir politikus.
Mokslininkai dalyvauja daugelio redakcinių kolegijų veikloje, tačiau pirmiausia nacionalinių ir
regioninių žurnalų kolegijose. VV turi puikius ryšius su tarptautinėmis ekspertų grupėmis, tinklais ir
smegenų centrais (COST veiksmai, COCOPS, ECFR). VV taip pat labai aktyviai prisideda prie
daugelio populiarinimo ir sklaidos veiklų. Ši veikla yra tiek dažna, tiek ir įvairi savo pobūdžiu, todėl
apie VV dažnai minima šalies žiniasklaidoje. Dalis mokslinių tyrimų ir sklaidos veiklos skirta
konkrečiai moksleiviams, todėl didėja socialinis veiklos poveikis.
VV vykdo itin svarbius mokslinius tyrimus, kurių reikšmingos pasekmės pasiekia ne tik akademinę
bendruomenę. Nors VV ir verslo aplinkos ryšiai riboti, VV išlieka itin svarbiu Lietuvos politinės
bendruomenės dalyviu, turinčiu glaudžius ryšius su sprendimų priėmėjais ir plačiąja visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Darbuotojų kolektyvas yra gerai pasiskirstęs pagal amžiaus grupes, nemažą dalį sudaro
mokslininkai ar dėstytojai karjeros pradžioje ar pasiekę karjeros vidurį, tačiau pagal mokslinius
laipsnius padėtis ne tokia subalansuota: palyginti daug vyriausiųjų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų,
taip pat profesorių ir docentų. Personalo principai ir priemonės atitinka standartus ir daugiausia
skirti individualioms karjeros galimybėms. Todėl personalo principai yra įgyvendinami labai
lanksčiai; iš esmės kiekvienam darbuotojui nustatomos skirtingos užduotys (dėstymo ir dalyvavimo
projektuose), taip pat ir darbo užmokestis, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių. Tiek
administracijos, tiek ir darbuotojų manymu, tai yra teisingas ir skaidrus sprendimas. Mokslinių
tyrimų įranga yra pakankama ir atitinka standartus, tačiau ją riboja ne toks šiuolaikiškas pastatas,
kuriame įsikūręs VV.
2015 m. Instituto strateginiame plane gerai dera įstaigos tikslai, veikla ir veiklos rodikliai. Neseniai
suderinus šias priemones pavyko smarkiai pagerinti tarptautinių mokslinių leidinių skaičių, o
pasekmių galime tikėtis ir netolimoje ateityje: aiškus tarptautiškumo misijos pristatymas, mokymo
veikla (taip pat ir doktorantams), metodinių įgūdžių stiprinimas, asmeninis ugdymas ar raida ir
finansinės paskatinimo priemonės (pavyzdžiui, komandiruočių, vertimo lėšos ir premijos už
publikacijas).
Vienetą sudaro entuziastingų mokslininkų grupė, kuri pirmiausia ieško galimybių ir tik tada vertina
kylančius apribojimus. Visi doktorantai yra itin motyvuoti. Tarptautinis bendradarbiavimas yra gerai
išvystytas, o jame dalyvauja pripažinti savo srities mokslininkai.
Vienetui vadovauja administracija, kuri gerai supranta dabartinę padėtį. SSGG analizė parodė, kad
administracija gerai supranta savo stipriąsias ir silpnąsias puses, visų pirma nepakankamus
lyginamuosius mokslinius tyrimus ir nepakankamus originalius ir pakankamai fundamentalius
mokslinius tyrimus. Neseniai, 2018 m. rugsėjį, vienetas buvo pertvarkytas į penkias teminių
mokslinių tyrimų grupes. Ši reforma buvo pirmiau gerai aptarta vieneto viduje ir manytina, kad ji
suteikė papildomą postūmį Institutui. Po reformos pradėti rengti reguliarūs susirinkimai, kuriuose
keičiamasi gerąja patirtimi ir stiprinamas vidaus vertinimas.
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Ekspertai tikisi, kad vienetui pavyks artimiausiu metu bent jau neprarasti gautų aukštų vertinimų.
Geresnių įvertinimų gali būti sunku tikėtis dėl išorinių finansavimo apribojimų ir tai reikštų tam tikrą
nišinę specializaciją (pirmiausia tai aktualu mokslinių leidinių kokybei).
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Vienetas vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, užima tvirtas tarptautines pozicijas ir didžiuojasi
reikšmingu tarptautiniu pripažinimu. Vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus, kurie daro
didelę įtaką Lietuvos politikams. Vienetas aiškiai turi galimybes išlaikyti dabartinę padėtį. Prie
stipriųjų pusių galima nurodyti aiškią tarptautiškumo misiją, tinkamą šiai misijai skirtų priemonių
įgyvendinimą ir darbuotojų palaikymą, glaudžius ryšius su Lietuvos politikos institucijomis ir tinklais,
taip pat gerai išplėtotą tarptautinį akademinį tinklą. Iš silpnųjų pusių pažymėtini riboti ryšiai su
verslo aplinka, ribotas dalyvavimas tarptautinėje politikoje ir valdymo tinkluose, taip pat vieneto
doktorantūros studijų programa (pasižyminčia nedideliu studentų skaičiumi ir nedidele tarptautine
įtaka).
Ekspertų grupė teikia šias rekomendacijas:
1. Siekiant išlaikyti dabartinę darbuotojų paramą vieneto tarptautiškumui ir priemonėms, svarbu
remtis ir toliau dirbti atvirai, skaidriai ir įtraukiant kitus dalyvius, kaip dabar yra sprendžiami
vieneto strateginiai klausimai ir veiklos klausimai.
2. Kalbant apie neseniai įvykdytą pertvarkymą į penkias mokslinių tyrimų temas, svarbu užtikrinti,
kad kiekvienoje temoje liktų pakankama kritinė mokslinių tyrimų pajėgumų masė, taip pat
vengti pernelyg didelio temų ir mokslinių tyrimų gebėjimų išplėtimo. Rekomenduojama po 2 ar
3 metų kritiškai įvertinti restruktūrizaciją ir prireikus spręsti dėl tolesnių mokslinių tyrimų temų
prioritetų nustatymo.
3. Norint padidinti mokslinių tyrimų galimybes, į vieneto vykdomą doktorantūros studijų
programą galima priimti daugiau doktorantų, taip pat atvykusių iš užsienio.
4. Siekiant sustiprinti vienete vykdomų doktorantūros mokslinių tyrimų tarptautinį poveikį, derėtų
pasitelkti plačius tarptautinius vieneto turimus kontaktus (pavyzdžiui, ieškant bendrų
doktorantūros darbų vadovų). Tarptautiniam matomumui sustiprinti rekomenduojama leisti
doktorantams dažniau savo disertacijas skelbti anglų kalba ir (arba) užtikrinti, kad po
disertacijos pasirodys leidiniai aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.
5. Norint sustiprinti išorinių suinteresuotų asmenų grupę, kad į ją įeitų ne tik viešojo ir privataus
sektoriaus atstovai, rekomenduojama aiškiai įvertinti, kuriose srityse galima tikėtis glaudesnio
bendradarbiavimo su verslu.
6. Siekiant įvertinti vieneto dalyvavimą tarptautiniuose (visų pirma ES) politikos tinkluose, derėtų
įvertinti ar darbuotojai gali intensyviau įsitraukti į ES darbo ir ekspertų grupes. Tai ne tik
sustiprina vieneto MTEP veiklos poveikį praktikams (ir ne tik nacionaliniu lygiu); tokie kontaktai
yra itin naudingi tolesniam bendradarbiavimui vykdant mokslinių tyrimų projektus.
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Komunikacija ir informacija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_08S

VV pavadinimas

Komunikacija ir informacija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 4,12
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

41,34

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Komunikacija ir informacija (08S)

3

41,34

4,12

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Vilniaus universiteto Komunikacijų fakultetas yra svarbus dalyvis šalies mastu, turintis galimybių
sustiprinti savo nacionalinę padėtį ir suformuoti ryškesnį tarptautinį įvaizdį.
Nors fakultetas yra pats stambiausias Lietuvoje veikiantis Komunikacijos ir informacijos studijų
vienetas, vieneto mokslinių tyrimų pajėgumus sudaro maždaug 4 mokslo darbuotojai (turintys
daktaro laipsnį) ir 41 dėstytojas, turintis daktaro laipsnį; vis tik šie pajėgumai riboti. Kadangi grupės
mokslinių tyrimų interesai yra plačios apimties, įskaitant knygas, bibliotekas, muziejus, žurnalistiką,
televiziją, radiją, skaitmeninį skaitymą ir viešuosius ryšius, moksliniai tyrimai yra šiek tiek
fragmentuoti ir jiems trūksta kritinės masės. Grupės leidybos veikla yra patenkinama vertinant
pagal skaičius, tai yra per metus pasirodo apie 80 publikacijų. Publikuojamus leidinius sudaro
žurnalai, knygų skyriai ir atskiros monografijos. Nors leidiniai daugiausia svarbūs šalies mastu,
tarptautinių aukštos kokybės publikacijų, pavyzdžiui „Clarivate“ / „Scopus“ žurnaluose yra riboti.
Nors daugelyje mokslinių straipsnių aptariamos įdomios studijos (skirtos Lietuvos ir Baltijos šalių
problemoms), jos daugiausia skirtos apibūdinti ir išanalizuoti įvykius, o ne išbandyti ar parengti savo
teorijas. Kai kurie tyrimai atliekami kartu su užsienio kolegomis. Mokslinių tyrimų išvados
pristatomos tarptautinėse konferencijose, įskaitant svarbias Europoje ir Šiaurės Amerikoje
rengiamas konferencijas, tačiau trūksta geriausių savo srities asociacijų rengiamų konferencijų,
pavyzdžiui, Tarptautinės komunikacijos asociacijos (tai didžiausia pasaulyje į socialinius mokslus
orientuota komunikacijų organizacija) konferencijų, o dalyvavimas svarbiose ECREA
finansuojamose Europos konferencijose yra ribotas. Mokslininkams buvo skirta daug
apdovanojimų, pavyzdžiui iš Lietuvos vyriausybės, Seimo ir Lietuvos žurnalistų sąjungos, tačiau jų
negauta iš kitų mokslininkų už mokslinę veiklą. Doktorantų skaičius (22) yra patenkinamas, nors ir
mažėja, tas pats pasakytina apie daktaro disertacijų skaičių. 2017 m. į doktorantūros studijų
programą įstojo tik du nauji doktorantai, kurie parengė savo disertacijas. Disertacijos skelbiamos
monografijų forma, o smulkesnės apimties studento doktorantūros disertacijos leidžiamos atskirai
(abiejų rūšių publikacijos daugiausia parengtos lietuvių kalba). Doktorantus itin džiugina jiems
skiriama finansinė parama, jų mokslinių darbų vadovai ir siūlomi kursai, kuriuos galima išklausyti
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neatlygintinai. Vis dėlto kursinis darbas yra iš esmės individualus, todėl trūksta sistemingos ir
privalomos bendros apimties mokslinių tyrimų mokymo programos. Vienetui pakankamai gerai
sekasi užsitikrinti išorinį finansavimą, skirtą konkurencingiems viešojo sektoriaus projektams.
Apskritai ekspertai mano, kad šio vieneto vykdomi moksliniai tyrimai yra stiprūs, tačiau pasižymi
ribotu tarptautiniu pripažinimu. Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažįstami
nacionaliniu lygiu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Komunikacijų fakultetas vykdo svarbią mokslinę misiją ir yra svarbus partneris MTEP klausimais,
rengiant iš akademinės bendruomenės ribų išeinančius projektus nacionaliniu lygiu.
Fakulteto mokslininkai daug prisideda prie tokių temų kaip Lietuvos bibliotekos, muziejai,
žurnalistika, radijas ir televizija, aukštojo mokslo politika ir elektroniniai mokslinių duomenų
ištekliai. Vienetas aktyviai supažindina visuomenę su savo tyrimų išvadomis per mokslinius
renginius. Mokslininkai aktyviai dalyvauja valdžios institucijų ir kitų organizacijų komitetuose ir
patariamosiose tarybose. Mokslininkai taip pat konsultuoja Seimą, Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos tarybą ir Lietuvos mokslų akademiją. Į šį vienetą taip pat kreipiasi nacionalinės viešosios
įstaigos, pavyzdžiui muziejai ir Švietimo ir mokslo ministerija. Grupė aktyviai populiarina
akademines įžvalgas, teikdama konsultacijas televizijos, radijo ir filmų organizacijoms. Komunikacijų
fakultetas taip pat Lietuvoje rengia konferencijas daugiausia nacionalinės ar regioninės svarbos
temomis. Nėra sudaryta reikšmingesnių MTEP sutarčių su ūkio subjektais, be to, nepakankamai
aktyviai plėtojamas bendradarbiavimas su suinteresuotais subjektais. Administracija ir kiti asmenys
mano, kad nepakankamas išorinis finansavimas kelia rimtų problemų. Mokslininkai aktyviai
dalyvauja redakcinių komisijų veikloje, tačiau nėra įsitraukę į savo srities geriausių tarptautinių
žurnalų leidybą. Fakulteto nariai aktyviai prisideda prie Europos organizacijų ir projektų, pavyzdžiui
ECREA, COST, „East Center“ ir „EuroPub“, tačiau kol kas negali pasigirti didelėmis ES dotacijomis.
Grupė nors ir ribota apimtimi dalyvauja MTEP projektuose pirmiausia papildydama studijas
regionine perspektyva. Kolegos iš užsienio apsilanko su vizitais šiame vienete, pirmiausia siekdami
pasinaudoti Lietuvos turimais šaltiniais. Mokslininkai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, tačiau
apskritai tarptautinis mokslininkų mobilumas (vertinant pagal ilgesnės trukmės tarptautinius
atvykstančius ir išvykstančius vizitus) yra ribotas. Visiškai neseniai vienam doktorantui buvo skirta
Fullbright stipendija.
Apskritai ekspertų grupė laikosi nuomonės, kad VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus
partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų. Jo santykis su šalies verslu,
sprendimų priėmėjais ir visa visuomene tinka pripažintai akademinės veiklos įstaigai.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus. Manoma, kad fakultetas yra pajėgus
per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio
įvertinimus.
Pažymėtina, kad naujai suformuota administracija parengė rimtą vieneto struktūrinio
reorganizavimo planą. Plano tikslas – padidinti fakulteto vykdomų mokslinių tyrimų kokybę ir
parengti vienetą atlikti svarbesnį vaidmenį Europoje. Planas buvo parengtas kartu su mokslininkais
ir jame numatoma sutelkti perspektyvias mokslinių tyrimų grupes, skatinti daugiausia žadančius
mokslinių tyrimų pasiekimus ir mokslinių tyrimų integraciją. Iš naujų temų galima paminėti
skaitmeninimą ir prisijungimą prie Europos mokslinių tyrimų darbotvarkės. Vienetas taip pat įsigijo
naują MTEP infrastruktūrą, įskaitant akių sekimo įrangą, 3D skenerį ir mikro spektrofotometrą. Šios
technologijos reikalingos norint užtikrinti geresnę atliekamų mokslinių tyrimų kokybę ir kiekį. Jos
padės rengiant svarbius teorinius mokslinius tyrimus tarptautiniu lygiu, taip pat publikacijas, kurias
galima skelbti geriausiuose komunikacijų ir informologijos žurnaluose. Technologijos taip pat
leidžia toliau tobulinti šio humanitarines tradicijas puoselėjančio fakulteto socialinių mokslų
perspektyvą.
Vienetas ketina perkelti VU KF mokslinių tyrimų periodinius leidinius į tarptautinę erdvę. Prie
pirmųjų sėkmingų pavyzdžių galima paminėti knygų mokslo ir informacijos mokslų įtraukimą į
„Scopus“.
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Naują politiką įgyvendinti padeda personalo valdymo priemonės, įskaitant naująją motyvacijos
sistemą, darbo krūvio valdymo sistemą ir mokslinių tyrimų kokybės vertinimo sistemą. Atliktoje
SSGG analizėje kaip vienas iš trūkumų nurodytas nedidelis mokslininkų kolektyvo dydis ir didelė
dalis vyresnio amžiaus darbuotojų. Iš darbo atleidžiama pakankamai daug mokslininkų, o naujų
darbuotojų priimama mažiau. Apsilankymo vietoje metu su vertinimo komitetu susitikę darbuotojai
reorganizaciją įvertino teigiamai. Tiek mokslininkai, tiek ir doktorantai yra puikiai motyvuoti ir siekia
mokslinių tyrimų rezultatų, kurie pasiektų tarptautinius leidinius ir teigiamai prisidėti prie
visuomenės.
Apskritai, ekspertų grupė mano, kad vertinamasis vienetas per artimiausius 5–10 metų padidins
savo ekonominį ir socialinį poveikį.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Vertinant apskritai, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas yra svarbus nacionalinis veikėjas,
turintis galimybių dar labiau sustiprinti savo padėtį šalyje ir sustiprinti savo žinomumą užsienyje.
Vienete atliekami svarbūs moksliniai tyrimai ir jis yra svarbus MTEP projektų partneris už
akademinės bendruomenės ribų nacionaliniu lygiu. VV gali per artimiausius 5-10 metų padidinti
savo MTEP kokybę ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimą. Vadovybė aiškiai supranta
strategines kryptis, reikalingas mokslinių tyrimų kokybei, nacionalinei įtakai ir Komunikacijos ir
informacijos fakulteto tarptautinei plėtrai sustiprinti.
Itin svarbu sėkmingai įgyvendinti šį naują strateginį planą bei atlikti reorganizaciją ir tam reikės
nuolatinio administracijos ir mokslininkų dėmesio. Derėtų imtis priemonių, norint suderinti vienete
dirbančių mokslininkų profesines ambicijas su administracijos ambicijomis.
Be to, ekspertų grupė visiškai pritarė tikslui labiau sutelkti ir mažiau fragmentuoti vykdomus
mokslinius tyrimus, nes tai padeda sukurti kritinę mokslinių tyrimų temų masę, nes šie tyrimai yra
svarbūs mokslui ir visuomenei tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Taip pat rekomenduojama
detaliau aptarti ir konsoliduoti mokslinių tyrimų darbotvarkę, kad ši atitiktų ES mokslinių tyrimų
darbotvarkę ir pokyčius tarptautinėje arenoje, nes tai stiprina tarptautinį bendradarbiavimą,
padeda užsitikrinti ES dotacijas ir apskritai gerina šios srities „matomumą“.
Kadangi beveik nėra sudaryta reikšmingų MTEP sutarčių su ūkio subjektais, vienetui taip pat
rekomenduojama parengti planus, kaip padidinti šį finansavimo šaltinį, nes tai pagerins ir fakulteto
finansines galimybes.
Vienetui taip pat rekomenduojama imtis kitų iniciatyvų, didinant tarptautinį žinomumą ir
pripažinimą, pavyzdžiui daugiau dėmesio skirti tarptautinėms publikacijoms anglų kalba (geriau
vertinamuose į „Clarivate“ / „Scopus“ įtrauktuose žurnaluose).
Patariama sudaryti solidžią ir organizuotą doktorantūros studijų programą, nes tvirta gerai
išsilavinusių jaunų mokslininkų grupė gyvybiškai svarbi šiame vienete ir kituose šios srities
vienetuose organizuojamų mokslinių tyrimų kokybei. Rekomenduojama skatinti doktorantus rengti
savo disertacijas anglų kalba ir disertacijas rašyti straipsnių, o ne monografijų forma (esant
galimybei), nes tai padeda jauniems mokslininkams geriau supažindinti tarptautinę bendruomenę
su savo mokslinių tyrimų išvadomis.
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Edukologija, sociologija, psichologija, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_ESP

VV pavadinimas

Edukologija, sociologija, psichologija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 7,73
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

69,02

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Sociologija (05S)

3

2,04

25,66

Psichologija (06S)

3

5,47

34,47

Edukologija (07S)

2

0,22

8,89

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Sociologija (05S)

Šie argumentai yra parengti remiantis VV suteikta informacija, vizito metu ir iš kitų oficialių šaltinių
gauta informacija. Visos vertinimui pateiktos publikacijos buvo parengtos anglų kalba, tačiau
daugelis jų buvo paskelbtos tarptautiniuose mokslinių tyrimų leidiniuose, kurie nėra itin moksliškai
svarbūs. Vis dėlto kai kurie straipsniai buvo išspausdinti tikrai gerai vertinamuose mokslinių tyrimų
leidiniuose (pavyzdžiui, „Population Ageing“, „Post-Soviet Affairs“ ir pan.). Vienetui puikiai pavyko
užsitikrinti nacionalinį konkurencingą finansavimą, ko nepasakysi apie pastangas gauti tarptautinį
finansavimą. Šiuo metu vienetas dalyvauja dviejų tarptautinių konsorciumų („European value
study“ ir SHARE) veikloje. Vieneto mokslininkai taip pat prisijungė prie Europos socialinės politikos
tinklo (ESPN) ir COST veiklos. Kol kas nėra pasinaudota visomis galimybėmis, kurias teikia
dalyvavimas šiose tarptautinėse lyginamosiose apžvalgose ir tinklu pagrįstuose projektuose, nes
publikacijos apsiriboja knygų skyriais ir darbiniu straipsniu, taip pat kai kuriais spaudai pateiktais
straipsniais. Kai kurie pradedantieji ir labiau patyrę mokslininkai jau yra pelnę prestižinius
apdovanojimus. Doktorantų skaičius išlieka stabilus. Didžioji dalis apgintų daktaro disertacijų buvo
parengtos lietuvių kalba. Kol kas tarptautinis bendradarbiavimas nėra intensyvus, vertinant pagal
kartu su užsienio autoriais parengtų straipsnių skaičių, o iš publikacijų daugiausia galima kalbėti
apie atskirus knygų skyrius. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, kad vienetas yra
svarbus nacionalinis dalyvis, turintis tarptautinių ryšių, tai yra, VV užima tvirtą padėtį, tačiau jo
tarptautinis pripažinimas yra ribotas.
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Psichologija (06S)

Šie argumentai yra parengti remiantis VV suteikta informacija, vizito metu ir iš kitų oficialių šaltinių
gauta informacija. Psichologijos vieneto mokslininkai daugiausia dėmesio skiria kelioms svarbioms
psichologijos temoms: polinkiui į savižudybę, psichologinėms reakcijoms į stresą, žmogaus
mąstymo procesams ir mąstymo gebėjimams ir pan. Vertinimui pateikti straipsniai buvo parašyti
anglų kalba. Iš pateiktų mokslinių tyrimų rezultatų matyti gera kompetencija šioje srityje ir
pakankamai aukšta publikacijų kokybė; daugelis publikacijų buvo išleistos tarptautiniuose
žurnaluose (poveikio veiksniai skyrėsi, tačiau apskritai buvo geri, pavyzdžiui, „Nordic journal of
psychiatry“: IF=0,788; „Infant Behavior and Development“, IF=0,833; „Frontiers in Psychology“:
IF=1,00; „Journal Comprehensive Psychiatry“: IF=1,125; „European psychiatry“: IF=1,195;
„International Journal of Behavioral Development“: IF=1,248; „Journal of Vocational Behavior“:
IF=1,79, IF – tai svertinės priemonės, atsižvelgiant į žurnalų prestižą). Vienetas gali pasigirti labai
geru iš nacionalinių fondų gaunamu finansavimu, tačiau tarptautinio finansavimo gaunama labai
mažai. Vis dėlto mokslininkai dalyvauja COST veiksmuose, todėl ateityje galima tikėtis tarptautinio
finansavimo. Diegiama daug inovacijų, pasitelkiant naujus modelius, diagnostines priemones,
metodikas ir pan. Laboratorija yra įrengta palyginti gerai. Vykdoma daug inovacijų – įtraukiami nauji
modeliai, kuriamos diagnostikos priemonės, metodikos ir pan.). Didžioji dalis daktaro disertacijų yra
parengta lietuvių kalba, todėl su jų rezultatais tarptautinei bendruomenei susipažinti sunku.
Doktorantų darbas ir studijos organizuojami ne pagal nustatytą studijų tvarkaraštį ir yra
pakankamai lankstūs. Yra skirta daug apdovanojimų už kokybę – mokslininkams už darbus įvairiose
psichologijos sričių dalyse; premijos teikiamos tiek už mokslinius, tiek už taikomuosius tyrimus.
Atsižvelgiant į šiuos argumentus, daroma išvada, kad VV padėtis tvirta, tačiau tarptautinis
pripažinimas ribotas.
Edukologija (07S)

Šie argumentai yra parengti remiantis VV suteikta informacija, vizito metu ir iš kitų oficialių šaltinių
gauta informacija. Edukologijos mokslo krypties mokslininkų yra mažai (18 mokslo darbuotojų
MVDDA). Mokslininkai daugiausia dėmesio skiria edukologijos filosofijai, ugdymo politikai ir
mokymo programų sudarymui, edukologijos istorijai, kultūrai ir edukologijai. Į tarptautinius aukšto
lygio žurnalus pateko vos keli straipsniai. Vieneto vertinimo ataskaita rodo, kad be kitų temų,
mokslininkai domisi antrine studentų iš užsienio pasiekimų studijų analize (PISA, TIMSS, PIRLS ir
pan.). Vis dėlto šios analizės pagrindu tarptautiniuose žurnaluose nebuvo paskelbta lyginamųjų
straipsnių. Kiek mažiau dėmesio skiriama taikomosioms edukologijos studijoms, todėl susidaro
įspūdis, kad VU_ESP Education mažiau domimasi mokytojų rengimu ir socialiniu ir ekonominiu
poveikiu ir labiau domimasi moksliniu poveikiu, nors jaunimo mokykloms skirti apdovanojimai rodo
dėmesį taikymo sričiai. Nors apdovanojimai yra pakankami, tačiau jie neatitinka tarptautinio lygio.
Dalyvavimą tarptautiniuose ir konkurencinguose MTEP vertinamas silpnai; šiuo metu vykdomi tik
du nedideli nacionalinio lygmens projektai. Doktorantų skaičius ir apgintų disertacijų skaičius yra
nedidelis. Vis dėlto doktorantūros studijų programoje dalyvauja studentai iš užsienio. Atsižvelgiant
į visus šiuos argumentus darytina išvada, kad VV nacionaliniu lygiu vertinamas patenkinamai.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Šie argumentai yra parengti remiantis VV suteikta informacija, vizito metu ir iš kitų oficialių šaltinių
gauta informacija. Vienetas yra gerai įsitraukęs į nacionalinių įstaigų (Lietuvos mokslų tarybos,
Lietuvos socialinio darbo tarybos ir pan.) veiklą, taip pat dalyvauja keliose darbo grupėse. Todėl
mokslinių tyrimų rezultatai yra svarbūs Lietuvos gyventojams. Laboratorijos įranga naudojama
socialiniu požiūriu reikšmingoms studijoms. VU_ESP yra sudaręs daug labai sudėtingų sutarčių su
privačiu sektoriumi, o MTEP sutarčių su ūkio subjektais skaičius pastaruoju metu smarkiai išaugo.
Nemažai šių sutarčių skirtos priemonėms, leidžiančioms palyginti šalis tarpusavyje. Jos prisideda
prie unikalių Lietuvos duomenų rinkinių, kuriuos galima palyginti su Europos ir pasauliniais
duomenų rinkiniais ir panaudoti naujoms diagnostinėms priemonėms kurti. Moksliniai tyrimai turi
didžiulę socialinę ir ekonominę įtaką: jie skirti pažeidžiamoms grupėms, jais siekiama geriau įtraukti
užribyje atsidūrusius gyventojus, ir organizuoti didelio kiekio specialistų mokymus atskirose srityse.
VU_ESP ekspertai taip pat yra konsultavę šalies ministerijas ir kitas valstybines institucijas daugelyje
svarbiausių socialinių sričių. VU_ESP surengė daug aukšto lygio tarptautinių lygio konferencijų ir
seminarų įvairiose studijų srityse. Mokslininkai nuolat ar pagal atskirą kvietimą redaguoja daug
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tarptautinių žurnalų. Jie taip pat priklauso svarbiausioms tarptautinėms organizacijoms ir tinklams.
Apskritai VV atlieka itin svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais
už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vienetas gali tapti svarbiu tarptautiniu veikėju, visų pirma savo tarpdisciplininių darbuotojų
kompetencija dėka. Dalis mokslininkų išsiskiria savo mokslinių tyrimų profiliu. Vis dėlto
tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas dar silpnai išvystytas. Galima pasigirti gautu
konkurencingu finansavimu iš Lietuvos mokslų tarybos, tačiau tarptautinio finansavimo pagal
tarptautines konkurencingas MTEP programas beveik negauta. Itin svarbu smarkiai sustiprinti
gaunamą tarptautinį finansavimą. Vilčių teikia veiksmai, dalyvaujant projekte HORIZON 2020, apie
kurį informacijos gauta lankantis vietoje, tačiau vertinimo dokumentuose projekto ataskaitos
nepateikiamos. Iš trūkumų galima paminėti vieneto atliekamų mokslinių tyrimų fragmentaciją ir
faktiškai teikiamą pirmenybę dėstymui. Derėtų primygtinai skatinti skelbti daktaro disertacijas
anglų kalba. Tai, kad mokslo darbuotojai yra paskirstyti į tris sritis rodo, kad VU_ESP ketina pakeisti
dėstytojus ir vyriausiuosius ar vyresniuosius mokslo darbuotojus, kai šie pereis į kitas pareigas.
Vienete dirba pakankamai daug dėstytojų ir mokslininkų, neturinčių mokslinio laipsnio; tai iš dalies
rodo, kad daug darbuotojų yra priimti į darbą pakankamai trumpam laikotarpiui (pusmečiui arba
metams) į konsultanto ar psichoterapeuto pareigas. Į darbą priimama pagal konkursą, kaip ir
pridera šiam vienetui. VV strateginis planas padėjo jam pelnyti geresnius įvertinimus visose trijose
srityse. Edukologijos srityje tikimasi organizuoti daugiau taikomųjų tyrimų, kurie savo ruožtu
atneštų didesnį socialinį ir ekonominį poveikį. Psichologijos institute yra patvirtintas puikus
įvairiapusis strateginis planas, kuriame konsoliduojamas anksčiau atliktas savižudybių ir
psichotraumotologijos mokslinis tyrimas. Analogiškai sociologinės tendencijos stebimos įdomiose
srityse, kurių daugelis suteikia matomumą tarptautiniu lygiu, taip pat atliekami nauji tyrimai apie
migraciją ir šeimos gyvenimą. Strateginiai planai yra ambicingi, tačiau pagrįsti, atsižvelgiant į
dabartinę VU_ESP patirtį. Atsižvelgiant į išvardintus argumentus darytina išvada, kad vertinamasis
vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir
socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Rengti mokymus, kaip rašyti mokslinius darbus anglų kalba, skatinti doktorantus savo darbus
skelbti tarptautiniuose leidiniuose ir rengti disertacijas anglų kalba.
2. Ugdyti projektų rengimo įgūdžius, nes taip bus lengviau laimėti tarptautines dotacijas.
3. Svarbu dalyvauti jau veikiančiuose, taip pat formuoti naujus tarptautinius mokslinių tyrimų
tinklus.
4. Patartina sudaryti rekomendacijas dėl paramos mobilumui (vykstant į konferencijas ir atliekant
mokslinius tyrimus), pirmiausia orientuojantis į doktorantus.
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Ekonomika ir verslo vadyba, Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU_Sekv

VV pavadinimas

Ekonomika ir verslo vadyba

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

Mokslo darbuotojai (turintys mokslo laipsnius), 5,08
pagal 2017 m. VDDA
Dėstytojai (turintys mokslo laipsnius), pagal
2017 m. VDDA

92,88

MTEP veiklos kokybė:
Mokslo kryptis:

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

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

Vadyba ir administravimas (03S)

4

1,17

31,35

Ekonomika (04S)

4

3,91

61,53

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Vadyba ir administravimas (03S)

LMT atliktų oficialių ir ekspertinių vertinimų rezultatai (balų suma) smarkiai viršija vidutinį 20132017 m. visam VV skirtą balų skaičių. Dalį geriausių mokslinių tyrimų rezultatų lėmė aukščiausios
kategorijos žurnaluose, pavyzdžiui „Sustainability“ ir „Journal of Business Ethics“ paskelbti
straipsniai. Artimiausiu metu numatoma publikacija „Journal of Finance“. VV skatina publikuoti ne
tik leidiniuose, įtrauktuose į „Clarivate Analysis of the Web of Science“, bet ir „Academic Journal
Guide“, o tai vertinimo grupė itin palankiai vertina.
Buvo pristatyti straipsniai prestižinėse konferencijose. VV atliko 1 INTERREG projekto ir kelių
nacionalinių projektų tyrimą. VV dirbantys mokslininkai taip pat pelnė kelių nacionalinių ir
tarptautinių institucijų apdovanojimus. Kaip rodo pirmiau minėti balai, VV organizuojami moksliniai
tyrimai yra aukšto lygio ir pripažįstami tarptautiniu lygiu.
Ekonomika (04S)

LMT atliktų oficialių ir ekspertinių vertinimų rezultatai (balų suma) smarkiai viršija vidutinį 20132017 m. visam VV skirtą balų skaičių. Galima kalbėti apie puikų geriausių mokslinių tyrimų rezultatų
sąrašą, įskaitant publikaciją viename iš penkių geriausių ekonomikos tema rašančių žurnalų.
Artimiausiu metu numatoma publikacija „Journal of Finance“. VV skatina publikuoti ne tik
leidiniuose, įtrauktuose į „Clarivate Analysis of the Web of Science“, bet ir „Academic Journal
Guide“, o tai vertinimo grupė itin palankiai vertina. Į AJG įtrauktų publikacijų skaičius nuo 2015 m.
iki 2018 m. smarkiai išaugo (atitinkamai nuo 2 iki 9) (prie beveik visų publikacijų rengimo prisidėjo ir
užsienio mokslininkai).
Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose yra intensyvus ir nepraleidžiama geriausių mokslinių
tyrimų sritis atitinkančių konferencijų. Per praėjusius penkerius metus buvo apginta daug daktaro
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disertacijų (10, 4, 4, 8 ir 2). Grupė yra užsitikrinusi vietos finansavimą ir dalyvauja viename ES
projekte (2011-2015); šiuo metu nėra skirta tarptautinio finansavimo. Vienas doktorantas yra
laimėjęs nacionalinę premiją. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad VV vykdo aukšto
lygio, tarptautiniu lygiu pripažįstamus mokslinius tyrimus.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Kaip rodo RCL atlikti vertinimai, VV yra užsitikrinęs reikšmingą ir nuolatinį verslo įstaigų teikiamą
finansavimą pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sutartis. VV taip pat vykdo keletą
Lietuvos ministerijų užsakytų projektų įvairiose mokslinių tyrimų srityse ir be to, dalyvauja
EUROMOD projekte, kurį finansuoja Europos Komisija. Daugelis projektų turi praktinę reikšmę, taip
pat daro akademinį poveikį publikacijų ar pristatymų konferencijose dėka. Patys pagrindiniai
svarbiausi projektai, reikšmingi Lietuvos ekonominei politikai – tai pensijų reforma, mokesčių
reforma ir socialinė ekonominė politika. Kai kuriuose projektuose VV taip pat prisideda prie
verslumo skatinimo. Vienete dirbantys mokslininkai smarkiai prisideda prie Lietuvos mokslų
politikos ir dirba Lietuvos mokslų taryboje. Vienetas rengia įvairias gerai vertinamas konferencijas,
pavyzdžiui Baltijos šalių ekonomikos konferenciją. VV mokslininkai daug prisideda prie Lietuvos
ekonominės politikos pokyčių (pavyzdžiui, pensijų reformos, mokesčių reformos, socialinės
ekonominės politikos). VV mokslininkai dalyvauja kai kurių užsienio (nors ir ne pačios aukščiausios
kategorijos) žurnalų redakcinėse kolegijose. VV yra susitaręs dėl bendradarbiavimo su kai kuriomis
verslo ir viešojo sektoriaus įmonėmis. Vienetas itin glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Banku
(Lietuvos centriniu banku). Iš šio institucinio bendradarbiavimo vienetas ne tik gauna naujų
mokslinių tyrimų idėjų, bet ir papildomą finansavimą pasirinktų mokslininkų darbo užmokesčiui ir
dalyvavimo konferencijose išlaidoms padengti. Apskritai VV atlieka itin svarbius mokslinius tyrimus
ir yra labai svarbus MTEP partneris už akademinės bendruomenės ribų. VV atliekami moksliniai
tyrimai yra svarbūs visuomenei. VV sieja glaudūs ryšiai ne tik su akademine bendruomene, bet ir
verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertinamasis vienetas teisingai įvardijo savo stipriąsias, silpnąsias puses, galimybes bei grėsmes.
Vieneto atlikta analizė rodo, kad vienetas yra labai perspektyvus, visų pirma todėl, kad jis sėkmingai
pritraukia itin gerą išsilavinimą turinčius specialistus, taip pat netrūksta lėšų užsienio mokslininkams
pritraukti (H2020 ir Lietuvos mokslų tarybos finansuojami projektai). Vienetas dalyvauja
tarptautinėje darbo rinkoje ir skelbia pranešimus apie laisvas darbo vietas Amerikos ekonomikos
asociacijoje (toliau – AEA), taip pat per pokalbius AEA susitikimuose (Barselonoje ir Filadelfijoje).
Įsitraukimas į tarptautinę darbo rinką gali būti labai svarbus vieneto tikslams pasiekti. Prie kokybės
gali prisidėti ir naujos 2017 m. paskelbtos iniciatyvos dėl publikacijų AJG (mokant piniginį atlyginį už
publikacijas, angl. „cash-for-publication“). Įstaigos administracija ketina integruoti ekonomikos ir
vadybos doktorantūros studijas į vieną bendrą doktorantūros studijų mokyklą (nacionaliniu lygiu),
nes ji turi sinergijos galimybes ir gali pagerinti vieneto organizuojamų doktorantūros studijų
kokybę. Vienete suformuota jauna, tačiau patyrusi administracija, kuri sudaro puikią moksliniams
tyrimams tinkamą aplinką. Mokslininkams netrūksta galimybių vykdyti tarpdisciplininius mokslinius
tyrimus. VV sėkmingai pritraukia doktorantus iš užsienio. Beveik visi doktorantai ruošia savo
daktaro disertacijas anglų kalba. Dalis mokslininkų, kurių veiklos išlaidų dalį padengia Lietuvos
Bankas, 80 proc. savo laiko skiria mokslinių tyrimų vienetui. Kita vertus, dalis mokslininkų atlieka
savo mokslinius tyrimus laisvu nuo darbo metu, nes jiems nustatytas dėstymo ir veiklos
organizavimo krūvis yra pernelyg didelis. Vertinamasis vienetas per ateinančius 5–10 metų turi
didelį potencialą pasiekti labai gerus ir puikius įvertinimus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Vienetas turi ambicingų tikslų ir taiko tinkamas priemones, visų pirma skatina mokslininkus („pinigai
už publikaciją“ iniciatyva), užsitikrina finansavimą (papildomai gauna lėšų iš Lietuvos Banko), samdo
darbuotojus iš užsienio, skiria daug dėmesio kokybei (ragina skelbti publikacijas AJG) ir organizuoja
mokslininkams ir doktorantams skirtus seminarus. Vienetas remia darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
(pavyzdžiui, galimybė lankyti vasaros mokyklą, intensyvų 4 dienų kursą). Visos šios jaunos, tačiau jau
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patyrusios administracijos taikytos priemonės patvirtina dabartinę aukštą vieneto mokslinių tyrimų
kokybę ir ateities galimybes.
Kadangi dėl dotacijų tenka smarkiai konkuruoti (apskritai sėkmės tikėtis sunku), derėtų parengti šiai
sričiai skirtus mokymus. Nors mokslininkų, dirbančių ties mokslinių tyrimų projektais, darbo krūvis
šiek tiek sumažėjo, dalis mokslininkų nurodo, kad mokslinius tyrimus atlieka savo laisvu nuo darbo
laiko, todėl vienetas turėtų papildomai išnagrinėti dėstymo krūvį mažinančias galimybes.
Kadangi šiuo metu reikalaujama prieš ginantis daktaro disertaciją paskelbti du straipsnius, taip
skatinama rinktis žemesnės kokybės, tačiau greitos apyvartos leidinius, o ne daugiau investuoti
rengiant publikaciją viename iš pačių geriausių žurnalų (tam su peržiūra ir recenzija prireikia kelerių
metų). Būtų šaunu, jei šis reikalavimas būtų kiek sušvelnintas.
Derėtų plėsti doktorantų tarptautinių mainų galimybes, nes kai kurie doktorantai nedalyvauja nei
vienoje mobilumo programoje.
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BENDRA SOCIALINIŲ MOKSLŲ APŽVALGA IR REKOMENDACIJOS:
Socialinių mokslų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje tolydžio didėja. Viena vertus norint suprasti
svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria visuomenė, dažniausiai reikalingos socialinių mokslų
teikiamos žinios. Socialiniai mokslai yra itin svarbūs kuriant ir valdant žinias, remiant inovacijas,
perduodant technologijas, taip pat vykdant ekonominę ir socialinę plėtrą bei gerovę. Kita vertus,
darbų struktūra jau kurį laiką smarkiai keičiasi ir keliuose ekonomikos sektoriuose reikės daugiau
kvalifikuotų ekonomistų, sociologų, taip pat politikos ir komunikacijų ekspertų. Be to, kadangi
efektyvi švietimo sistema yra plėtros variklis, tam kad pavyktų parengti jaunąją kartą miglotai
ateičiai, mokykloms reikalingi kvalifikuoti mokytojai, o be kokybiškų mokslinių tyrimų negalima
tikėtis šio mokymo sėkmės.
Socialinių mokslų plėtra nuo gamtos mokslų plėtros pirmiausia Vidurio ir Rytų Europos šalyse
skiriasi dėl kelių veiksnių. Viena vertus, socialiniai mokslai yra labiau integruoti į vietos ir regioninę
kultūrą ir glaudžiau susiję su gimtąja mokslininkų kalba. Įsipareigojimas išlaikyti kultūrą ir puoselėti
vietines kalbas reikalauja papildomų išteklių – žmogiškųjų išteklių, laiko ir finansinės paramos, o
veikla yra reikalinga šiems ištekliams gauti ir panaudoti kelia abejonių dėl mokslinių tyrimų, kuriais
tiesiogiai siekiama skatinti tarptautinį konkurencingumą. Tai yra bendro pobūdžio reiškinys, o
mažesnių šalių mokslininkai su tokiais sunkumais susiduria visame pasaulyje. Padėtis postsocialistinėse šalyse ypatinga tuo, kad iki XX a. paskutinio dešimtmečio pradžios šiose šalyse
socialinių mokslų tyrimai daugelyje disciplinų buvo labai silpni. Dėl ideologinių apribojimų kai kurių
socialinių reiškinių studijuoti nebuvo leista, o galimybės dalyvauti konferencijose ir bendradarbiauti
su kolegijomis iš Vakarų buvo ribotos. Dėl visų šių aplinkybių yra ne daug vyresnės kartos
mokslininkų, kurie galėtų parodyti pavyzdį ir ugdyti jaunus talentus. Todėl norint sumažinti atotrūkį
šiose srityse svarbu sąmoningai ir tikslingai ugdyti gebėjimus.
Iš kalbinės pusės buvo nustatytos dvi konkrečios problemos, trukdančios reikšmingesnei
tarptautinei leidybos veiklai. Viena vertus, istoriškai rusų kalba buvo pirmoji privaloma užsienio
kalba, o perėjimas prie anglų kalbos paskutinį praėjusio amžiaus ketvirtį nesusilaukė pakankamai
dėmesio arba palaikymo. Kita vertus, šį apribojimą stiprino ta aplinkybė, kad kalba yra itin jautrus
socialinių mokslų klausimas, nes socialinių mokslų publikacijose yra nemažai apybraižų pobūdžio
komponentų, kuriems reikalinga vartoti tinkamą terminologiją ir išvystytą kalbą. Todėl
apibendrinant galima teigti, kad socialinių mokslų tarptautiškumui užtikrinti, reikia pripažinti
ypatingą kalbos vaidmenį, pavyzdžiui anglų kalbą pripažinti pagrindine mokslininkų bendravimo
priemone.
Galima paminėti keletą bendrų socialinių mokslų tyrimų veiksmingumui trukdančių problemų. Šie
apribojimai yra gerai žinomi ir apie juos dažnai kalbama įstaigų atliekamos savianalizės ataskaitose.
Štai keletas jų: sprendimų priėmėjai nemano, kad socialiniai mokslai yra svarbūs, šios disciplinos
nelaikomos prestižinėmis, joms neskiriamas pakankamas finansavimas, mokslininkų pernelyg
mažai, įstaigose dirba pernelyg daug darbuotojų ne visą darbo dieną, daugelyje vienetų nesusidaro
kritinė stambiuose mokslinių tyrimų projektuose dalyvaujančių mokslininkų masė, nedidelis darbo
užmokestis trukdo pritraukti jaunus mokslininkus ir pan. Išoriniai ekspertai šiuos pastebėjimus gali
patvirtinti, tačiau tuo pačiu metu atkreipia dėmesį, kad didelės pažangos sunku tikėtis, jei
finansinės sąlygos iš esmės nepasikeis. Ekspertų grupei iškilo ši dilema: sunku išleisti daugiau lėšų
toms sritims, kurių rezultatai nėra įspūdingi, tačiau visuomenės ir ekonomikos raidos sumetimais
visiems svarbu stiprinti tam tikrų mokslinių tyrimų sričių gebėjimus. Šioje santraukoje pateikiama
keletas įžvalgų, kur papildomos investicijos galėtų geriausiai prisidėti prie bendrojo gėrio.
Socialinių mokslų tyrimų kokybė
Ekspertų grupės atliktas mokslinių tyrimų sričių kokybės vertinimas pateikiamas 1 lentelėje. Iš
lentelės matyti, kad nei viena mokslinių tyrimų sritis nebuvo pripažinta pirmaujančia tarptautiniu
lygiu ir kad tik kelios mokslinių tyrimų sritys buvo pripažintos stipriomis tarptautiniu lygiu (10 ir 75).
Daugelis sričių buvo pripažintos patenkinamomis nacionaliniu lygiu (61), o dalis jų galėjo pasigirti
ribotu tarptautiniu pripažinimu (34). Keturios programos buvo įvertintos prastai. Apskritai
pasakytina, kad didžioji dalis Lietuvoje organizuojamų socialinių mokslų programų nacionaliniu
lygiu veikia patenkinamai; aukštesnes pozicijas mokslinių tyrimų aplinkoje užima tarptautinėje
arenoje pripažįstamos programos, o likusios programos yra palyginti silpnos.
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1 lentelė. MTEP veiklos kokybės vertinimo balų reikšmės
Balas

Dažnumas

Reikšmė

1

Vertinamasis vienetas vertinamas silpnai nacionaliniu mastu.

2

%

3

4

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.

27

36,0

3

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.

35

46,7

4

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu.

10

13,3

5

Vertinamasis vienetas yra lyderis tarptautiniu mastu.

0

0

75

100

Iš viso

Toliau pateikiamoje santraukoje aptarsime didžiąją dalį mokslinių tyrimų programų (daugiau nei 82
proc. visų programų), kurios surinko 2 ar 3 balus už mokslinių tyrimų kokybę. Ekspertų grupės
pastabos apie geriausius socialinių mokslų įvertinimus, taip pat vienetus, kurių veikla vertinama
prastai, aptariamos ties atskiro vieneto įvertinimu.
Programų, kurios nacionaliniu lygiu laikomos patenkinamomis, moksliniai tyrimai daugiausia skirti
Lietuvos ir Baltijos šalių atvejams. Didžioji dalis mokslinių tyrimų yra taikomieji, aprašomieji, esė
pobūdžio ir dažnai apsiriboja socialinių pokyčių analize. Empirinių studijų, kuriomis siekiama sukurti
arba išbandyti teorijas (tokios studijos dominuoja tarptautinėje socialinių mokslų literatūroje) yra
labai ne daug. Toms temoms, kurios laikomos svarbiomis tarptautinėje literatūroje ir ES mokslinių
tyrimų darbotvarkėse, neskiriama pakankamai dėmesio. Apskritai didžioji dalis Lietuvoje atliekamų
socialinių mokslinių tyrimų yra skirta nacionaliniams klausimams ir nacionalinei auditorijai, todėl
negalima tikėtis didelio tarptautinės visuomenės susidomėjimo. Be kelių išimčių, ekspertų grupė
nenustatė itin pažangių mokslinių tyrimų ar tokių tyrimų, kurie būtų pagrįsti tarptautine literatūra.
Šią padėtį patvirtina socialinių mokslų vienetų per praėjusius penkerius metus paskelbtos
publikacijos. Dalis mokslininkų publikacijas leidžia tarptautiniu lygiu, nors tik labai maža dalis gali
pasigirti publikacijomis aukšto lygio leidiniuose („Clarivate“ / „Scopus“). Didžioji publikacijų dalis yra
svarbi tik nacionaliniu lygiu, yra parengta lietuvių kalba ir paskelbta šalyje arba ne itin disciplinai
reikšmingose konferencijose. Ekspertų grupė supranta, kad vienetams taip pat svarbu tirti Lietuvos
problemas ir kad skelbti publikacijas tokiomis temomis tarptautiniuose žurnaluose yra sudėtinga.
Vis dėlto ekspertų grupė laikosi nuomonės, kad pernelyg daug dėmesio skiriant šioms problemoms
gali nukentėti publikacijos, kurios smarkiai prisideda prie akademinių žinių sklaidos, akademinių
diskusijų, disciplinų plėtros ir Lietuvos mokslininkų ryšių su tarptautine mokslininkų bendruomene.
Jei Lietuvos socialinių mokslų atstovai iš tikrųjų siekia tarptautinio poveikio, prisijungti prie
tarptautinių tinklų ar konkuruoti dėl ES finansavimo rekomenduojama publikacijoms rinktis
didesnio poveikio leidinius (įtrauktus į „Clarivate“ / „Scopus“) arba kreiptis į tarptautines leidyklas.
Kadangi šiuose leidiniuose suformuotos reiklios ekspertų redakcinės kolegijos, tai prisideda prie
publikacijų kokybės. Analogiškai, nors dalis Lietuvos socialinių mokslininkų savo tyrimų išvadas
pristato tarptautinėse konferencijose, negalima pasigirti dideliu pristatymų kokybiškose,
svarbiausiose konferencijose (pavyzdžiui, pagrindinių atitinkamų sričių asociacijų rengiamose
konferencijose) skaičiumi.
Ekspertų grupė taip pat pastebėjo, kad daugelyje vienetų atliekami moksliniai tyrimai yra
fragmentuoti ir stokoja kritinės masės, nes daugelio mokslinių tyrimų grupių interesai apima platų
problemų spektrą, o mokslinių tyrimų gebėjimai yra pakankamai nedideli. Iš tiesų trūksta nuoseklių
ir tikslinių mokslinių tyrimų programų, kuriomis galėtų vadovautis atskiri darbuotojai atlikdami savo
tyrimus. Ekspertų grupei pasirodė, kad kiekvienas mokslininkas pasirenka savo temą ir nėra
pagrindo manyti, kad temų pasirinkimą nulemia sisteminė, kumuliacinė mokslinių tyrimų
darbotvarkė. Iš teigiamos pusės paminėtina akademinė laisvė, kurią itin vertina tiek mokslininkų
bendruomenė, tiek ir patys mokslo darbuotojai. Iš neigiamos pusės pasakytina, kad tai smukdo
mokslinių tyrimų kokybę ir mokslinį bei visuomenės poveikį tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu
lygiu.
Institutus su kitomis Baltijos šalimis, taip pat kitomis Rytų ir Vidurio Europos įstaigomis sieja geri
ryšiai, tačiau jų trūksta su aukščiausios grandies užsienio įstaigomis. Ekspertų grupė taip pat
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pastebėjo vienetų įsitraukimą į tarptautinį mobilumą, nors kol kas dėstytojų iš užsienio ir ilgesnės
trukmės mokslininkų vizitų (tiek atvykstančiųjų, tiek išvykstančiųjų) nėra daug.
Iš dokumentų matyti, kad vienetams nesiseka užsitikrinti tarptautinėse programose numatytų
MTEP dotacijų. Daugelyje vienetų gaunamas tarptautinis finansavimas yra nedidelis. Tai reiškia
prarastas galimybes finansuoti socialinių mokslų tyrimus Lietuvoje, taip pat parodo ribotus
daugelio vienetų veiklos rezultatus tarptautiniu lygiu.
Doktorantūros studijos
Doktorantūros studijos – tai vienas iš pačių seniausių, daugiausia tradicijų turinčių ir geriausiai
įsitvirtinusių universitetinių studijų segmentų; pakanka paminėti, kad „Disertacijos“ koncepciją
pirmą kartą sugalvojo ir išvystė pats Aristotelis, ir ji iki šių dienų išliko pagrindiniu ir geriausiai
matomu doktorantūros studijų produktu. Kita vertus, dėl globalizacijos, skaitmeninės ir ryšių
revoliucijos bei pokyčių Europoje (pavyzdžiui, Europos aukštojo mokslo erdvė, Bolonijos procesas),
doktorantūros studijos taip pat smarkiai pasikeitė, todėl universitetai bei kitos švietimo įstaigos turi
prie jų prisiderinti. Pripažinus, kad doktorantai yra daugiausia žadantys mokslininkai, pasikeitė
požiūris į juos ir dabar jie laikomi gerbiamais kolegomis; studento ir disertacijos vadovo santykis
pasikeitė santykiu tarp jaunesnio ir vyresnio mokslo darbuotojo, o doktorantai vis dažniau laikomi
lygiateisiais bendradarbiais ir partneriais, siekiančiais kartu rengti ir skelbti mokslines publikacijas.
Šie pokyčiai prasidėjo gamtos mokslų srityje, o dabar po truputį pereina ir į keletą socialinių mokslų
sričių.
Lietuvoje doktorantūros studijos taip pat aiškiai ir sparčiai keičiasi, tačiau studijų kokybė vis dar
varijuoja, o pokyčių sparta skirtingose įstaigose ir srityse skiriasi. Tiesa, pagrindinės tarptautinių
mokslininkų bendruomenių vertybės dažniausiai žinomos ir pripažįstamos, daugelis mokymo
vienetų kelia sau ambicingus tikslus, tačiau apskritai kol kas nėra tvirto ir realaus plano jiems
įgyvendinti.
Socialinių mokslų srityse doktorantų skaičius nėra didelis, o daugelyje sričių jis ir toliau mažėja. Šio
reiškinio priežastys yra žinomos ir aptariamos keliose savianalizėse (pavyzdžiui, mokslininkams
mokamas darbo užmokestis, prestižas), be to, įstaigų galimybės keisti esamą padėtį yra ribotos.
Doktorantų skaičiaus mažėjimas kai kuriose įstaigose verčia smarkiai nerimauti, nes kyla pavojus
žmogiškųjų išteklių stabilumui ir mažėja galimybių pritraukti jaunus mokslininkus. Šioje srityje būtų
pravartu pritraukti daugiau tarptautinių projektų ir paskatinti juose dalyvauti doktorantus.
Doktorantūros studijų kokybė pagerėtų ir tuomet, jei studentai daugiau laiko studijų metu
praleistų geriausiuose mokslinius tyrimus vykdančiuose universitetuose, o dėstytojams iš užsienio
būtų pasiūlytos pastovios pareigos (tokią praktiką jau įdiegė vienas universitetas) arba bent jau
būtų rengiami trumpalaikiai vizitai.
Daugelyje doktorantūros studijų įstaigų nemažai problemų kyla dėl užsienio kalbos žinių.
Vizituojantys komitetai keliuose universitetuose susitiko su doktorantais ir tarp jų buvo tokių, kurie
galėjo su ekspertais susikalbėti tik per vertėją. Vizito metu surengti pokalbiai patvirtino tai, kas
buvo matyti iš dokumentų, tai yra kai kuriais atvejais patys disertacijų vadovai neatitinka
tarptautinių kriterijų, be to, patys nėra paskelbę tokio tipo ir kokybės publikacijų, kokių tikimasi iš
doktorantų.
Kalbant apie empirinius socialinius mokslus, kuriuose tipinės studijos yra pagrįstos duomenų
rinkimu (pavyzdžiui, psichologijos, sociologijos, vadybos ir administravimo, komunikacijų ir
edukologijos moksliniai tyrimai), doktorantams reikėtų perteikti daugiau mokslinių tyrimų metodų,
visų pirma kiekybinių metodų ir statistinės duomenų analizės. Per vizitų metu surengtus susitikimus
su studentais paaiškėjo, kad daugelis studentų vykdo nedidelės apimties kokybines studijas, kurių
rezultatai dažniausiai nespausdinami prestižiniuose žurnaluose. Reikšmingesnėms empirinėms
studijoms reikia daugiau išteklių, kuriuos derėtų įtraukti į įstaigų biudžetą.
Kai kuriose įstaigose yra tokių sričių, kai dirba mažiau mokslininkų, jiems trūksta žinių ir
kompetencijos, kaip vadovauti doktorantams, todėl doktorantūros studijų kokybė gali nukentėti.
Būtų pravartu sistemingai rengti pačius disertacijų vadovus, taip pat padengti jų studijų vizitų į
įstaigas, kuriose veikė senos doktorantūros studijų tradicijos, išlaidas. Geresnis sėkmingos
vadovavimo moksliniams darbams veiklos pripažinimas taip pat sustiprintų studijų rezultatus.
Patartina įtvirtinti kokybės valdymo sistemą ir nustatyti, pagal kokius kriterijus galima tapti
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disertacijos vadovu (pavyzdžiui, priklausomai nuo tarptautinės patirties, tam tikro „Hirsh“ indekso
„Scopus“ arba WoS, ir pan.).
Kai kuriose srityse (taip pat daugiausia empirinėse) tarptautiniu lygiu stebima tendencija, kai
disertacijos struktūra keičiasi: kandidatai nebeteikia tradicinių disertacijų monogramos forma, o
keletą disertacijų, kurios pagrįstos jau paskelbtais (ar dar tik pateiktais spaudai) moksliniais
straipsniais. Toks pokytis būtų sveikintinas, nes paskelbtus mokslinius straipsnius jau patikrino
recenzentai, todėl tai padėtų užtikrinti tam tikrą kokybę.
Ekonominis ir socialinis poveikis, įnašas į Lietuvos visuomenę
Socialinių mokslų tyrimai yra svarbi nacionalinės ir regioninės visuomenės ir kultūros dalis; šių sričių
mokslininkai dar vadinami intelektualais, daro įtaką įvairiais būdais, nors kartais tą įtaką sunku
pastebėti, o dažnai sudėtinga įvertinti. Viso vertinimo metu ekspertų grupės nariams atrodė, kad
Lietuvos socialinių mokslų atstovams poveikis visuomenei buvo vienas iš svarbiausių prioritetų, o jų
vykdoma veikla šioje srityje yra įtvirtinta dokumentuose.
Apskritai ekspertų grupė vertina vienetų poveikio veiklą, nurodytą savianalizės dokumentuose bei
parodytą vizitų metu. 2 lentelėje apibendrinamai pateikiami rezultatai ir matyti, kad daugeliui
vienetų pavyksta išlaikyti gerus santykius su sprendimų priėmėjais ir verslo atstovais. Jų vykdomi
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra yra vertinami ir už mokslinės bendruomenės ribų.
Iš viso tik du vienetai buvo priskirti antram lygiui (jų sąveika su verslu, sprendimų priėmėjais ir
visuomene yra silpna), 16 – trečiam lygiui (santykiai su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene
yra tinkami pripažintinai mokslinės veiklos įstaigai), o 16 – ketvirtam lygiui. Vienetų vidurkis – 3,46
penkiabalėje sistemoje, tai yra aukštam įvertinimui artimesnis pasiekimas.
Daugelis vienetų pateikė išsamius projektų sąrašus, kurie turėjo tiesioginį ar netiesioginį poveikį
politiniams sprendimams, kurie svarbūs tolesnei Lietuvos raidai. Vertintos institucijos savo
ekonominiam ir socialiniam poveikiui pagrįsti pateikė pačias įvairiausias veiklas, pradedant
kultūriniais ir baigiant pramoniniais santykiais, pradedant mažomis įmonėmis ir baigiant
stambiomis tarptautinėmis įmonėmis ir pradedant vietos ir savivaldos įstaigomis ir baigiant
Lietuvos ministerijomis ir Europos agentūromis. Vis dėlto nustatyta, kad bendradarbiavimas
nebuvo toks intensyvus, todėl nepatenka į pirmiau nurodytų diapazonų viršutinius sluoksnius.
2 lentelė. MTEP veiklos ekonominio ir socialinio poveikio vertinimo balų reikšmės
Balas

Reikšmė

Kiekis

%

1

Vykdomo moksliniai tyrimai nėra svarbūs visuomenei. Vertinamasis vienetas
nesąveikauja su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

0

0

2

Vykdomo moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Tačiau vertinamojo vieneto sąveika su
verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene yra silpna.

2

5,7

3

Vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Santykis su verslu, sprendimų
priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai
įstaigai.

16

45,7

4

Mokslinė veikla svarbi visuomenei. Vertinamasis vienetas glaudžiai susijęs ne tik su
akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

16

45,7

5

Vertinamasis vienetas teigiamai veikia visuomenės plėtrą ir yra labai vertinamas
partneris MTEP plėtros klausimais ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos
ribų. Institucijos darbuotojai vertinami kaip ekspertai viešajame ir privačiame
sektoriuose.

1

2,9

35

100

Iš viso

Daugelis vienetų teikia įvairias paslaugas valstybės institucijoms (dokumente nurodyta daugelis
Lietuvos ministerijų) ir savivaldybėms. Į vienetuose dirbančius mokslininkus dažnai kreipiamasi
įvairiomis temomis, pradedant švietimo ir baigiant žemės ūkio problemomis. Kita vertus,
dokumentais patvirtinti santykiai su verslu nėra tokie paplitę; su privataus sektoriaus įmonėmis
sudaryta gerokai mažiau sutarčių, bendradarbiaujama su Lietuvos įmonėmis, tačiau labai retai – su
užsienio įmonėmis. Daugeliu atvejų iš šios veiklos gaunamas pakankamai nedidelis finansavimas,
kuris be to skirtingais metais smarkiai skiriasi.
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Vienetų darbuotojai retai kada paskiriami į mokslinių žurnalų redakcines komisijas; dažniausiai jiems
suteikiamos nacionalinės ar regioninės pareigos, o į prestižinių žurnalų redakcines kolegijas
skiriama labai retai. Dažniausiai paskiriama į pačių vienetų leidžiamų žurnalų redakcines kolegijas.
Nors daugelis vienetų aktyviai rengia konferencijas ir kitus mokslinius susitikimus, tačiau labai retai
pavyksta patraukti daug dalyvių iš užsienio. Pakankamai dalyvaujama tarptautinių akademinių
tinklų, asociacijų ir ekspertų grupių veikloje, tačiau tai galima dar labiau sustiprinti (taip pat ir
geografine prasme).
Viena iš vienetų nuodytų didžiausios apimties veiklų, turinti didelę įtaką visuomenei – mokslo
populiarinimas, publikacijos ne mokslinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei skirtų konferencijų
ir kitų renginių organizavimas.
Vertinamiesiems vienetams dažniausiai pavykdavo pelnyti aukštesnius savo ekonominės ir
socialinės įtakos įvertinimus, o ne už mokslinių tyrimų kokybę, o tai rodo, kad moksliniai tyrimai ir
socialinė veikla nėra pakankamai suderinti. Mokslinių tyrimų veiklos kokybė glaudžiai susijusi su
veikla už akademinės bendruomenės ribų, nes abiem veiklos rūšims reikalingi ištekliai, todėl
visuomet reikia rinktis tarp dviejų asignavimų. Yra vos kelios galimybės, pavyzdžiui, šiuo metu
sėkmingą bendradarbiavimo veiklą ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose galima panaudoti,
norint padidinti autorių kolektyvų rengiamų publikacijų skaičių, pritraukiant partnerius iš aukštai
vertinamų tarptautinių mokslinių tyrimų įstaigų.
Perspektyvumas
Apskritai ekspertų grupė teigiamai vertina vienetų perspektyvumą. 3 lentelėje pateikiami skirti
balai. Vienuolika vienetų turėtų pasiekti arba išlaikyti labai gerą arba puikų įvertinimą už mokslinių
tyrimų kokybę ir poveikį. Penkiolika vienetų turėtų smarkiai pagerinti skirtą vertinimą, o devyni
vienetai turėtų išlaikyti arba pagerinti savo patenkinamą įvertinimą. Atkreipiame dėmesį, kad skalė
nėra linijinė, tai yra, aukštesni įvertinimai reiškia didesnes galimybes, nes įvertinimai taip pat
priklauso nuo dabartinių mokslinių tyrimų kokybės ir poveikio vertinimo (žr. balų aprašymą).
Vienetų perspektyvumas vertinamas pagal strateginius vienetų planus, mokslinių darbuotojų
sudėtį, personalo valdymo politiką ir infrastruktūrą.
3 lentelė. MTEP veiklos perspektyvumo vertinimo balų reikšmės
Balas
1

Reikšmė
Vertinamasis vienetas neturi potencialo išlaikyti jo įvertinimus.

Kiekis

%
0

0

8

22,9

13

37,1

1

2,9

13

37,1

35

100

Per ateinančius 5–10 metų vertinamojo vieneto MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir
socialinio poveikio įvertinimų suma sumažės ar išliks mažesnė nei 4 balai.
2

Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius
įvertinimus.
Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų išlaikyti jo MTEP veiklos
kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą, ne mažesnę kaip 4 balai.

3

Vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus.
Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos
kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais.

4

Vertinamasis vienetas turi potencialą žymiai pagerinti jo įvertinimus.
Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos
kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 4 balais.

5

Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius
įvertinimus.
Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pasiekti, kad jo MTEP veiklos
kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą būtų ne mažesnė kaip 9 balai,
ar išlaikyti tokią įvertinimų sumą

Iš viso

Beveik visų vienetų parengtuose strateginiuose planuose kalbama apie būtinybę siekti mažesnės
mokslinių tyrimų programos fragmentacijos, didesnės jos konsolidacijos, perkėlimo į tarptautinį
lygį, publikacijų didesnį poveikį turinčiuose leidiniuose („Clarivate“ / „Scopus“) ir didinti ES dotacijų
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ir komercinių projektų, kuriuos vykdo nacionaliniai suinteresuotieji subjektai (verslas ir valstybė)
pagrindu gaunamą finansavimą. Darytina išvada, kad vienetai tikrai supranta kylančias problemas ir
būtinybę keistis.
Dalis vienetų jau ėmėsi konkrečių žingsnių savo strateginiam planui įgyvendinti, pavyzdžiui kai kurie
vienetai jau įdiegė paskatinimo sistemą (piniginėmis premijomis, papildomu moksliniam tyrimui
skirtu laiku) už itin vertingus mokslinių tyrimų rezultatus ir publikacijas. Be to, skiriama ir
administravimo parama, padedanti užsitikrinti tarptautines dotacijas, taip pat skiriama lėšų
dalyvauti tarptautinėse konferencijose.
Kita vertus, pasitaikė daug atvejų, kai ekspertų grupei nebuvo aišku, kokia apimtimi mokslininkai
pritarė administracijos parengtiems planams. Per kelis apsilankymus ir susitikimus vietose
mokslininkai net nežinojo apie administracijos parengtus strateginius planus. Be to, ekspertų grupė
pastebėjo, kad nemažai planų buvo pakankamai neapibrėžti ir sudaryti paviršutiniškai. Planų veiklos
pagrindimo trūko (įskaitant planų įgyvendinimo grafiką).
Kalbant apie mokslinių tyrimų grupių sudėtį, ekspertų grupė pastebėjo, kad didžioji dalis grupių 75
mokslinių tyrimų srityse yra iš tiesų nedidelės. Be to, nepaisant to, kad dėstytojai 30 proc. savo
darbo laiko turėtų skirti moksliniams tyrimams, dažnai tai pasiekti yra sudėtinga. Daugeliui
dėstytojų sunku pasiekti dėstymo krūvio ir mokslinių tyrimų pusiausvyrą. Mokslinio tyrimo srities
tyrimo galimybes riboja ir tai, kad daugelis mokslininkų dirba ne visą darbo dieną, kaip aiškiai matyti
iš vienetų darbuotojų ir MVDDA skaičiaus. Tai kelia dar didesnę grėsmę mokslinio tyrimo srities
našumui.
Bendra ekspertų grupės padaryta išvada – tai, kad vidutinis mokslinių tyrimų sričių pajėgumas yra
nedidelis, o kai kurių universitetų sritys veikiausiai yra pernelyg mažos, kad galėtų įgyvendinti
prasmingą mokslinių tyrimų programą.
Ekspertų grupės manymu vienetų darbuotojų amžiaus pasiskirstymas yra geras. Vidutiniškai
jaunesnių ir vyresnių kaip 45 metų amžiaus darbuotojų grupės yra subalansuotos. Iš silpnųjų vietų
galima paminėti, kad jaunesnių kaip 35 metų amžiaus darbuotojų grupė yra kiek mažesnė, o tai gali
sukelti grėsmę mokslinių tyrimų inovacijoms ir mokslinių tyrimų grupės perspektyvoms ilguoju
laikotarpiu. Nors kai kurie vienetai gali šiek tiek nukrypti nuo bendrosios amžiaus pasiskirstymo
padėties, tačiau šiuo požiūriu ekspertų grupė nenustatė probleminių atvejų.
Pabaigai kalbant apie mokslinių darbuotojų sudėtį pateikiama pastaba, kad daugelis mokslininkų
dirba individualiai ir nesijungia į mokslinių tyrimų grupes. Tai lemia darbuotojai, dirbantys ne visą
darbo dieną, tvirtos ir nuoseklios mokslinių tyrimų programos nebuvimas ir akademinė laisvė,
tačiau pažymėtina, kad visame pasaulyje sėkmingos mokslinių tyrimų programos daugiau ar mažiau
remiasi komandiniu darbu, kuris padidina mokslinių tyrimų kokybę, poveikį ir padeda gauti
dotacijas. Komandinio darbo pagrindu atliekami moksliniai tyrimai leistų suformuoti skirtingomis
specializacijomis pasižyminčią mokslinių tyrimų grupę (tai taikoma ne tik temoms, bet ir mokslinio
tyrimo savybėms).
Atliktas vertinimas rodo, kad daugelio vienetų infrastruktūra yra patenkinamos būklės.
Universitetai mokslinių tyrimų institutai daug investavo į pastatus, darbo vietas, IT infrastruktūrą,
bibliotekas, statistikos duomenų paketus, specializuotoms sritims reikalingą programinę įrangą,
prieigą prie statistinės informacijos duomenų bazių, duomenų archyvus su socialinių mokslų tyrimų
duomenimis, akių sekimo prietaisus, EEG-, EMG-, ir reakcijos laiko matavimo įrangą, vaido įrašymo
technologijas, vaikų tyrimo centrus, darbų simuliatorius, žaidimų tyrimų laboratoriją, pojūčius
stimuliuojančią patalpą (angl. „snoezelen“ room) ir interaktyvius edukacinius žaidimus. Universitetai
dažnai kitiems mokslininkams suteikia „atvirą“ prieigą prie šios infrastruktūros. Kita vertus, dalis
mokslininkų pareiškia nusiskundimų dėl biuro patalpų stygiaus, būtinybės investuoti į naują
infrastruktūrą, pavyzdžiui į stambius (elgsenos) duomenis, robotus, pokalbių botus, sustiprintą ir
virtualią realybę.
Kitą infrastruktūrą sudaro projektų skyriai, padedantys mokslininkams teikti paraiškas ir
pasinaudoti suteiktomis dotacijomis bei įgyvendinti projektus. Be to, kai kuriuose vienetuose yra
įsteigti žinių ir technologijų perdavimo biurai, prisidedantys prie mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidos.
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Apskritai darytina išvada, kad Lietuvoje socialinių mokslų tyrimų infrastruktūra yra tinkama, tačiau
didėja naujų investicijų poreikis, todėl kyla klausimas, kaip jį reikės finansuoti.
Daugelyje vienetų galioja personalo valdymo politika su aiškiomis procedūromis ir priėmimo į darbą
taisyklėmis, naujų darbuotojų prisitaikymu, mokymusi ir kvalifikacijos kėlimu, veiklos vertinimu ir
darbo užmokesčio politika. Kita vertus, ekspertų grupė abejoja, ar šių šiek tiek biurokratinių
taisyklių pakanka šiuo metu. Personalo valdymo politikoje turi būti pateikti atsakymai į šiuos
mokslinių tyrimų komandoms kylančius klausimus (susijusius su mažomis grupėmis, darbuotojais,
dirbančiais ne visą darbo dieną, sunkumais derinant dėstymo ir mokslinę tiriamąją veiklą ir
specializacijos stygių mokslinių tyrimų grupėse, nepakankamą mobilumą ir akademinių atostogų
trūkumą). Ekspertų grupė taip pat laikosi nuomonės, kad dabartinės leidybos skatinimo priemonės
nėra itin konkurencingos palyginti tiek su tarptautiniais standartais, tiek su Lietuvoje mokamu
darbo užmokesčiu. Todėl mokslininkai per daug dėmesio neskiria geriausiai vertinamoms
publikacijoms, kurioms parengti gali prireikti daug metų (tai iš dalies lemia užsitęsusio ekspertų
vertinimo sistema).
Rekomendacijos
Beveik visi vienetai supranta, kaip svarbu tiksliau orientuoti savo mokslinių tyrimų programas ir
konsoliduoti savo mokslinių tyrimų darbotvarkę, išdėstytą vienetų strateginiuose planuose.
Ekspertų grupė visiškai pritaria šiems planams, nes jie padeda sukurti kritinę studijų masę, kuri
prisideda prie mokslinių tyrimų kokybės ir mokslinio bei visuomenės poveikio tiek nacionaliniu, tiek
ir tarptautiniu lygiu. Kadangi šiuo metu šie planai yra pakankamai paviršutiniški ir ne iki galo
parengti, ekspertų grupė rekomenduoja vienetams pasitarus su mokslininkais parengti išsamius,
realius ir pagrįstus veiksmų planus bei jų grafiką. Be to, jau septyni strateginiai planai jau priartėję
prie savo termino pabaigos, todėl juos reikalinga atnaujinti. Vienas iš variantų – vienetams parengti
5 metų mokslinių tyrimų programas, kuriomis vadovautųsi fundamentaliuosius ir taikomuosius
tyrimus atliekantys mokslininkai. Šios mokslinių tyrimų programos turėtų aiškiai atitikti vieneto
kompetenciją ir vieneto siekiamą profilį: galbūt labiau fundamentalų ar labiau taikomąjį, galbūt
daugiau dėmesio skiriant nacionalinei arba tarptautinei problematikai, daugiau ar mažiau kreipiant
dėmesį į komercinę rinką, valstybę ar mokslinius fondus. Europos mokslinių tyrimų darbotvarkę
atitinkanti mokslinių tyrimų darbotvarkė yra patraukli išeitis, prisidedanti prie tarptautinio
bendradarbiavimo, padedanti laimėti Europos dotacijas ir apskritai didinanti šios srities
matomumą.
Kadangi moksliniai tyrimai yra fragmentuoti, o daugelyje mokslinių tyrimų sričių trūksta kritinės
masės, galima kalbėti ne tik apie didelį poreikį konsoliduoti mokslinių tyrimų darbotvarkę, bet ir
parengti politiką, kaip paskatinti didesnį mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir investuoti į
skirtingus specialistus turinčių mokslinių tyrimų grupių sudarymą. Ekspertų grupė yra įsitikinusi, kad
vieneto atliekamiems moksliniams tyrimams bus naudinga, jei mokslininkai dirbs stambesnėmis
grupėmis. Dėl šios priežasties ekspertų grupė taip pat rekomenduoja mažesniems vienetams ir
mokslinių tyrimų sritims suformuoti kolegų, su kuriais galima bendradarbiauti, tinklą, taip pat
bendradarbiauti su kitomis universiteto sritimis arba imtis bendradarbiavimo nacionaliniu ir (arba)
tarptautiniu lygiu. Sėkmingas bendradarbiavimas vykdant mokslinių tyrimų projektus ir bendrų
mokslinių straipsnių rengimas didina mokslinio tyrimo finansinį pagrindą, jo kiekį ir kokybę, taip pat
mokslinio tyrimo poveikį ir galimybes pasirūpinti nacionaliniu ar tarptautiniu mokslinio tyrimo
finansavimu.
Kita priemonė, galinti prisidėti prie tikslingesnių mokslinių tyrimų – tai skirti mokslinių tyrimų laiką
mažesniam asmenų skaičiui, taip pat suformuoti tokias grupes, kuriose dalis mokslininkų daugiau
dėmesio skirtų moksliniams tyrimams, o likusieji daugiau dėmesio skirtų dėstymui arba
administravimui.
Kadangi kai kurie vienetai yra užmezgę tik ribotus ryšius su verslu, rekomenduojama tiesioginius
ryšius su verslu stiprinti (tiek pasitelkiant mokymo ar rengimo programas, tiek ir vykdant mokslinių
tyrimų projektus). Tai padėtų dėstymą ir mokslinius tyrimus papildyti dabartiniais ir būsimais šalies
ekonominių veikėjų poreikiais, o tai savo ruožtu gali padidinti galimybes pritraukti finansavimą ir
geriau prisidėti prie reikšmingo vaidmens skatinant Lietuvos ekonomikos vystymąsi.
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Kadangi vienetai daug kalba apie tarptautinę plėtrą, derėtų aptarti tolesnius planus tarptautinei
plėtrai skatinti, pavyzdžiui darbuotojų iš užsienio priėmimą, tarptautinę mainų programą, skirtą
mokslininkams ir doktorantams (tiek atvykstantiems, tiek ir išvykstantiems), bendrus projektus su
geriausiais užsienio universitetais, bendras publikacijas ir bendras paraiškas skirti dotaciją).
Ekspertų grupė taip pat pritaria vienetų planams parengti kitas iniciatyvas, prisidedančias prie
tarptautinio matomumo ir pripažinimo, pavyzdžiui daugiau dėmesio skiriant tarptautinėms
publikacijoms anglų kalba (geriau vertinamuose „Clarivate“ ar „Scopus“ žurnaluose). Šia prasme
ekspertų grupė rekomenduoja atlikti kritinį vienetų leidžiamų žurnalų stipriųjų ir silpnųjų pusių
įvertinimą, siekiant atsakyti į klausimą, ar šie žurnalai iš tiesų prisideda prie mokslinio tyrimo srities
ir universiteto prestižo ir jei taip, kiek tai kainuoja.
Vienetams taip pat rekomenduojama parengti patikimą personalo valdymo politiką, kurioje
atsispindėtų pirmiau pateiktos rekomendacijos ir būtų aptartos priemonės, padedančios formuoti
stambesnes grupes, labiau diferencijuoti dėstymo ir mokslinių tyrimų pavedimus, mažinti
darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, skaičių, geriau suderinti dėstymo ir mokslinių tyrimų
įsipareigojimus ir labiau remti reikšmingas publikacijas, tarptautinį mobilumą bei akademines
atostogas.
EKSPERTŲ GRUPĖS NAGRINĖTŲ KRYPČIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA
Šiame skyriuje aptarsime keletą su atskiromis disciplinomis susijusių pastabų. 4 lentelėje matyti,
koks įvertinimas skirtas socialinių mokslų sritims. Lentelėje nurodoma, kiek vienetų veikia
pasirinktoje disciplinoje ir kaip pasiskirsto ekspertų grupės suteikti mokslinių tyrimų kokybės balai.
4 lentelė. Mokslinių tyrimų kokybės balų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis (proc.)
Disciplina

Vienetų,
organizuojančių
disciplinos mokslinių
tyrimų programą,
skaičius

Mokslinių tyrimų kokybės įvertinimas
1

2

3

4

5

vidurkis

6

16,7

33,3

50,0

0

0

2,3

Ekonomika

13

7,7

23,1

46,2

23,1

0

2,8

Edukologija

8

0

37,5

62,5

0

0

2,6

Teisė

7

0

14,3

85,7

14

0

50,0

28,6

21,4

0

2,7

Politikos mokslai

6

0

50,0

33,3

16,7

0

2,7

Psichologija

5

0

0

60

40

0

3,4

Sociologija

9

0

44,4

44,4

11,1

0

2,7

Trūksta

7

-

-

-

-

-

-

75

5,3

36,0

45,3

13,3

0

2,7

Komunikacija ir informacija

Vadyba ir administravimas

Iš viso

2,9

Paaiškinimas: 7 sričių trūksta, nes ten dėstomos kelios disciplinos (pvz., politikos mokslai ir ekonomika).

Komunikacija ir informacija

Šios srities (anksčiau priskirtos humanitariniams mokslams, o šiuo metu – socialiniams mokslams)
mokslinių tyrimų įvertinimas atitinka bendrą santraukoje pateiktą socialinių mokslų tyrimų
įvertinimą. Pagrindinės išvados, susijusios su tarptautine plėtra, publikacijų kokybe ir ekonominiu
bei socialiniu poveikiu, taip pat pirmiau pateiktos rekomendacijos taikomos ir šiai disciplinai, nors
bendra šios mokslinių tyrimų srities kokybė yra kiek mažesnė už vidurkį. Lietuvoje veikia šeši
vienetai, kuriuose atliekami komunikacijų ir informacijų srities moksliniai tyrimai. Vienas vienetas
buvo įvertintas silpnai nacionaliniu lygiu, du buvo pripažinti patenkinamais, o trys – pripažinti
perspektyviais, nors ir turinčiais ir ribotą tarptautinį pripažinimą. Prastai įvertintas komunikacijų ir
informacijos vienetas yra visai nedidelis (3 dėstytojai, iš viso 2,4 MVDDA), o jo mokslinių tyrimų
programa bei publikacijos nėra visiškai parengtos. Trys perspektyvios mokslinių tyrimų programos,
kurias vykdo komunikacijų ir informacijos vienetas, priklauso vienetams, kurių poveikis įvertintas
gerai: šie vienetai vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbūs MTEP partneriai už
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akademinės bendruomenės ribų. Apskritai grupė mano, kad komunikacijų ir informacijos disciplina
yra perspektyvi, nes manoma, kad keturiems iš šešių šią programą siūlančių vienetų pavyks
reikšmingai pagerinti mokslinių tyrimų kokybę ir (arba) poveikį.
Ekonomika

Ekspertų grupė įvertino ne mažiau kaip 13 vienetų, kuriuose vykdoma ekonomikos mokslinių
tyrimų programa. Ekonomikos mokslinių tyrimų įvertinimas atitinka bendrą Lietuvos socialinių
mokslų tyrimų įvertinimą, kaip aptarta pirmiau esančioje santraukoje, nors ir yra kiek žymesnių
skirtumų tarp atskirų geriau ir prasčiau vertinamų vienetų. Todėl disciplinai taikomos pagrindinė
išvados, susijusios su tarptautine plėtra, publikacijų kokybe ir ekonominiu bei socialiniu poveikiu,
taip pat pirmiau nurodytos rekomendacijos. Viena programa įvertinta silpnai, o keturios – tik
patenkinamai. Šeši vienetai turi tvirtą nors ir ribotą tarptautinį pripažinimą, o trys programos
vertinamos gerai tarptautiniu lygiu. Šie vienetai taip pat skelbia publikacijas tarptautiniuose aukšto
lygio žurnaluose, pristato savo darbus aukšto lygio konferencijose ir organizuoja labai gerai
įvertintą doktorantūros programą. Visi vienetai, vykdantys ekonomikos mokslinių tyrimų programą,
susilaukė gero poveikio įvertinimo, nes jie vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai
svarbūs MTEP partneriai už akademinės bendruomenės ribų. Apskritai grupė laikosi nuomonės, kad
ekonomikos disciplina yra perspektyvi, nes manoma, kad visiems šią programą siūlančių vienetų
(išskyrus vieną) pavyks (reikšmingai) pagerinti mokslinių tyrimų kokybę ir (arba) poveikį.

Edukologija

Edukologija yra viena iš sparčiausiai besivystančių socialinių mokslo sričių, nes nuo ugdymo kokybės
priklauso ekonominės ir socialinės pažangos galimybės. Tikimasi, kad edukologijos tyrimai padės
modernizuoti mokymo programą, mokymo medžiagą ir prisidės prie įrodymais grindžiamos
švietimo politikos. Iš viso ekspertų grupė įvertino aštuonis edukologijos mokslinių tyrimų
programą turinčius vienetus. Nors vienetų skaičius atrodo pakankamas Lietuvai, tačiau mokslininkų
kiekviename vienete yra pernelyg mažai, kad jie galėtų patenkinti jiems keliamus įvairius lūkesčius.
Edukologijos tyrimai turėtų apimti daugelį skirtingų temų, o misija prisidėti prie edukologijos
praktikos reikalinga ekspertų visose plėtros srityse, tačiau vertintų vienetų mokslinių tyrimų
portfeliuose kelių savalaikių temų trūksta. Lietuvos edukologijos moksle empirinės studijos ir
kiekybiniai metodai taikomi dar rečiau nei kituose socialiniuose moksluose, vertinant pagal
tarptautines tendencijas. Tarp vertintų vienetų didelių skirtumų nenustatyta, kad trys vienetai buvo
pripažinti „patenkinamais nacionaliniu lygiu“, o penki vienetai – „stiprūs su ribotu tarptautiniu
pripažinimu“. Vis dėlto nederėtų ignoruoti signalo, kad ši disciplina surinko mažesnius įvertinimus
už vidurkį (tai yra, antra silpniausia sritis) ir nebuvo tarptautiniu lygiu tvirto ar pirmaujančio vieneto.
Apskritai grupė mano, kad edukologijos mokslų perspektyvos yra geros, nes manoma, kad galima
padidinti tiek mokslinių tyrimų kokybę ir jų socialinį bei ekonominį poveikį.
Teisė

Ekspertų grupė įvertino septynis vienetus, kuriuose vykdomi teisės tyrimai. Iš septynių vienetų
vienas buvo pripažintas „patenkinamu nacionaliniu lygiu“, o šeši vienetai – „stiprūs su ribotu
tarptautiniu pripažinimu“. Nors sritims ar mokslinių tyrimų grupėms suteikti įvertinimai ne visada
tai parodo, tačiau vienetai skiriasi keliomis dimensijomis. Yra tokių vienetų, kur dėstymui teikiama
pirmenybė, palyginti su moksliniais tyrimais, be to, iš vertintų vienetų yra mokslinis institutas,
kuriam moksliniai tyrimai yra pagrindinė veiklos forma (Lietuvos teisės institutas). Skiriasi ir vienetų
dydžiai; be to, kai kuriuos vienetus sudaro homogeniškos teisės mokslininkų grupės, o kitus sudaro
mokslininkai iš skirtingų disciplinų. Teisė tarp kitų socialinių mokslų turi išimtinį statusą, nes teisės
sistemos turi tiek nacionalinių, tiek ir tarptautinių aspektų. Todėl tarptautiškumas sukelia skirtingus
poreikius ir galimybes, priklausomai nuo mokslinio tyrimo temos. Lietuvoje teisės mokslas gali
užimti pagrindinį vaidmenį Baltijos šalių regione, vykdant regioninius mokslinius tyrimus. Kai kurie
vienetai jau ėmėsi atitinkamų pastangų. Galima paminėti pažangias mokslinių tyrimų temas,
pavyzdžiui verslas ir žmogaus teisės bei kibernetinis saugumas. Apskritai, ekspertų grupės
manymu, teisės sritis vertinama gerai ir turi didelį socialinį poveikį. Skirtingų vienetų
perspektyvumas skiriasi.
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Vadyba ir administravimu

Grupė iš viso įvertino 14 vienetų, kuriuose vykdomi vadybos ir administravimo moksliniai tyrimai.
Tai didžiausias šios srities rezultatas, lygiai dvigubai didesnis nei pavyzdžiui teisės vienetų skaičius, o
šis palyginimas kelia klausimą, ar reikalinga mokslinius tyrimus vykdyti tiek daug vietų. Vienetai yra
mažesni, o mokslinių tyrimų kokybė yra labai įvairi. Septyni vienetai buvo pripažinti patenkinamais
nacionaliniu lygiu, keturi vienetai – tvirtais su ribotu tarptautiniu pripažinimu, o trys vienetai – tvirti
tarptautiniu lygiu. Didžioji dalis vadybos ir administravimo vienetų susiduria su tomis pačiomis
problemomis, kurių pasitaiko ir kitose disciplinose, tačiau šiuo atveju moksliniai tyrimai yra
taikomieji, skiriami nesudėtingiems Lietuvos ar Baltijos šalių atvejams; nėra lyginamųjų mokslinių
tyrimų ir teorijų formulavimo. Šioje srityje taip pat yra kelios tvirtos mokslinių tyrimų grupės,
skelbia puikius straipsnius geriausiai vertinamuose žurnaluose, o prezentacijos pristatomos
prestižinėse konferencijose. Apskritai, ekspertų grupės manymu, vadybos ir administravimo
mokslinių tyrimų sritis yra gera, o jei stipriausiojo vieneto geroji patirtis bus perduota kitiems
vienetams, dabartinį lygį galima išlaikyti arba net patobulinti.
Psichologija

Psichologija yra pati stipriausia sritis iš visų vertinime dalyvavusių socialinių mokslų disciplinų. Tai
yra tvirtą tarptautinį pripažinimą pelniusi sritis, kurioje veikia tvirtos mokslinių tyrimų asociacijos, o
metodinės bei leidybos normos yra tinkamai apibrėžtos. Lietuvos psichologams pakankamai gerai
pavyko prisivyti ir integruotis į tarptautines mokslinių tyrimų bendruomenes. Lietuvoje
psichologijos mokslinių tyrimų programa vykdoma penkiuose vienetuose, tai yra mažiausias
skaičius iš visų vertintų socialinių mokslų disciplinų. Iš penkių vienetų, du buvo pripažinti tvirtais su
ribotu tarptautiniu pripažinimu, o trys vienetai – tvirti tarptautiniu lygiu. Įvertinimo vidurkis yra 3,4
ir smarkiai viršija kitas disciplinas. Šią kvalifikaciją lėmė palyginti tvirta orientacija į tarptautinę rinką,
sėkminga leidybos strategija, kai rankraščiai pateikiami kokybiškiems žurnalams ir dalyvavimas
atitinkamose konferencijose. Susidaro įspūdis, kad psichologijos mokslininkai geriausiai gali atskirti
autentiškus originalius mokslinius tyrimus, kuriais siekiama originalių rezultatų, nuo kitos praktiškai
naudingos veiklos. Apskritai, ekspertų grupės nuomone, psichologijos sritis vertinama labai gerai ir
turi galimybių išlaikyti ar net pagerinti turimą įvertinimą.
Politikos mokslai

Politologijos mokslinių tyrimų vertinimai atitinka bendrą Lietuvos socialinių mokslų tyrimų
įvertinimą (iš pirmiau pateiktos santraukos), nors ir yra kiek žymesnių skirtumų tarp atskirų geriau ir
prasčiau vertinamų vienetų. Todėl disciplinai taikomos pagrindinė išvados, susijusios su tarptautine
plėtra, publikacijų kokybe ir ekonominiu bei socialiniu poveikiu, taip pat pirmiau nurodytos
rekomendacijos. Lietuvoje politikos mokslų mokslinių tyrimų programa vykdoma šešiuose
vienetuose. Trys vienetai buvo pripažinti patenkinamais nacionaliniu lygiu, o du – tvirtais su (ribotu)
tarptautiniu pripažinimu; vienas vienetas, kuriame dėstoma politikos mokslų programa, pripažintas
stipriu tarptautiniu lygiu. Tie vienetai, kurie vykdo politikos mokslų mokslinių tyrimų programą,
susilaukė aukšto „poveikio“ įvertinimo: grupė mano, kad jie vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus
ir yra labai svarbūs partneriai MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų. Apskritai grupė
laikosi nuomonės, kad tik dviem iš šešių politikos mokslų programą siūlančių vienetų pavyks
(reikšmingai) pagerinti mokslinių tyrimų kokybę ir (arba) poveikį.
Sociologija

Sociologijos srities mokslinių tyrimų vertinimas atskleidžia tam tikrus modelius (tai taikoma
įvertinimo vidurkiui ir mokslinių tyrimų įvertinimo kokybės pasiskirstymui), kaip ir bendras
santraukoje pateiktas mokslinių tyrimų įvertinimas. Todėl disciplinai taikomos pagrindinė išvados,
susijusios su tarptautine plėtra, publikacijų kokybe ir ekonominiu bei socialiniu poveikiu, taip pat
pirmiau nurodytos rekomendacijos. Lietuvoje sociologijos mokslinių tyrimų programa vykdoma
devyniuose vienetuose. Keturi vienetai buvo pripažinti patenkinamais nacionaliniu lygiu, keturi –
tvirtais su (ribotu) tarptautiniu pripažinimu, o vienas vienetas, kuriame dėstoma sociologijos
programa, pripažintas stipriu tarptautiniu lygiu. Pagal pastarąją programą organizuojamos labai
kokybiškos doktorantūros studijos ir užmegzti geri tarptautiniai ryšiai, nors vienetai retai kada būna
pagrindiniai partneriai tarptautiniu lygiu, o vienetas jau kurį laiką nesivaržė dėl aukšto lygio
programų, pavyzdžiui, ERC dotacijų. Beveik visos sociologijos mokslinių tyrimų programos
136

Socialinių mokslų srities ekspertų grupė

dėstomos tuose vienetuose, kurie susilaukė aukšto „poveikio“ įvertinimo: grupė mano, kad jie
vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbūs partneriai MTEP klausimais už
akademinės bendruomenės ribų. Apskritai grupė laikosi nuomonės, kad sociologijos disciplina yra
perspektyvi, o šešiems iš devynių sociologijos programą siūlančių vienetų pavyks (reikšmingai)
pagerinti mokslinių tyrimų kokybę ir (arba) poveikį.
Keletas bendro pobūdžio pastabų pabaigai
Bendro pobūdžio pastabos

Ekspertų grupė dėkinga už Lietuvos mokslinių tyrimų bendruomenės pastangas, siekiant padidinti
mokslinių tyrimų kokybę ir sustiprinti jos socialinį bei ekonominį poveikį. Ankstesniuose
vertinimuose dalyvavę ekspertų grupės nariai tvirtina, kad sąlygos pagerėjo, buvo sukurta
tobulumo siekianti motyvavimo ir vertinimo sistema. Vis dėlto kai kurios sritys atsilieka, o
nesutelkus pastangų, padėtis tikriausiai nepagrės. Ekspertų grupė sutinka su deklaruojamais tikslais
sukurti mokslinių tyrimų sistemą ir pabrėžia, kokie svarbūs socialinių mokslų tyrimai kuriant žinių
visuomenę, remiant perėjimą prie skaitmeninės ekonomikos ir ekosistemų, taip pat inovacijų
skatinimas. Šiems tikslams pasiekti kai kuriose srityse reikalingos papildomos investicijos. Šiems
tikslams pasiekti, rekomenduojama toliau tobulinti mokslinių tyrimų strategijas ir tikslingai
investuoti į šioje santraukoje aptartas strategines sritis.
Vertinimo sistemai skirtos pastabos

Ekspertų grupė vertina Lietuvos sistemingą bei nuosekliai įgyvendinamą mokslinių tyrimų
vertinimo sistemą, kuri per praėjusius dešimt metų buvo konsoliduota. Ekspertų iš anksto gauti
MOSTA dokumentai buvo gerai suredaguoti ir pakankamai informatyvūs, o nurodymai atlikti
įvertinimą buvo aiškūs. Sudėtinga logistika ir institucinių vizitų organizavimas vyko profesionaliai,
tas pats pasakytina ir apie administravimo paramą ir bendravimą tiek prieš atvykstant į Lietuvą,
dirbant Lietuvoje ir išvykus iš šalies.
Ekspertų grupės manymu galima patobulinti balų skyrimo sistemą. Prie trijų indeksų (MTEP
kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio bei perspektyvumo) prisideda skirtingos ir paprastai
atskiriamos dimensijos, o šį sudėtingą reiškinį dažnai sunku įvertinti viena sistema, pirmiausia
tuomet, jei duomenys ir faktai nukreipia skirtingomis kryptimis.
Kitas klausimas – skalės detalumo laipsnis. Iš praktinės pusės, vertinant socialinių mokslų sritį retai
kada skiriami 1 ir 5 įvertinimai, o trys vidutiniai dydžiai (2, 3 ir 4) neleidžia pakankamai gerai
diferencijuoti vertinamųjų vienetų. Pavyzdžiui, daugelyje sričių dažniausiai suteiktas vertinimas
buvo trys, tačiau iki šiol išlieka daug didelių skirtumų tarp vertinamųjų vienetų, kuriems skirta po 3
balus. Kai kuriais atvejais ekspertų grupei buvo keblu atlikti kiekybinį vertinimą, nes dabartinė
sistema nesuteikia galimybių atlikti labiau diferencijuotą vertinimą. Vienas iš sprendimų – padidinti
skalės balų skaičių, pavyzdžiui pereiti prie dešimtbalės sistemos. Kitas ir dar paprastesnis
sprendimas būtų tuomet, jei sistema nereikalautų tik sveikųjų skaičių ir leistų pateikti įvertinimus su
dešimtosiomis dalimis po kablelio. Tokiu būdu žodinis įvertinimo apibūdinimas (pavyzdžiui,
apibrėžti, ką reiškia 3) gali nesikeisti, o pavyzdžiui 3,5 balo vertinimas rodo, kad vienetas įvertintas
tarp 3 ir 4 balų.
Itin daug problemų kėlė perspektyvumui vertinti skirta skalė. Sudėtinga ją pritaikyti, nes amžiaus
pasiskirstymas ir mokslinių tyrimų infrastruktūra yra du atskiri kintamieji. Be to, jei manysime, kad
perspektyvumas nuolat kinta ir darysime prielaidą, kad plėtroje nėra absoliučios galutinės būklės,
galima net pagerinti dabartinį lygį. Vis dėlto ekspertų grupė suprato, kad skiriami balai pagal
plėtros skalę ribojami, priklausomai nuo vienetui skirtų mokslinių tyrimų kokybės ir poveikio
įvertinimų, o tai rodo, kad skalė nėra linijinė, tai yra, kad didesni įvertinimai rodo didesnį
perspektyvumą. Ekspertų grupė praktiškai patyrė, kad dėl šios skalės vienetų vertinimas pagal šį
kriterijų itin ir be reikalo pasunkėjo, todėl toliau numatoma naudotis skalės įvertinimais. Socialinių
mokslų ekspertų grupės nariai turi sudėtingų klausimų iš kelių sričių gradavimo ir vertinimo
patirties (pavyzdžiui, skalės nuolat naudojamos vykdant kiekybinius ekonomikos, sociologijos,
psichologijos ir edukologijos tyrimus) ir būtų puiku prisidėti prie vertinimo sistemos tobulinimo.
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VV ir vizitų metu pateikti dokumentai

Ekspertų grupę tenkino vienetų suteikta informacija ir jų parodytos pastangos per apsilankymą
vietoje. Vis dėlto ekspertų grupė taip pat mano, kad yra vietos tobulėti. Todėl ekspertų grupė siūlo
savianalizėje, kasmetinėse duomenų ataskaitose ir strateginiame plane pateikti daugiau kiekybinės
informacijos, pavyzdžiui informacijos apie publikacijų (skirtinguose leidiniuose) skaičių, finansavimo
duomenis, dalyvavimą redakcinėse kolegijose ir nacionalinius ar tarptautinius komitetus ir pan.
Ekspertų grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad dokumentų ir vertinimo (sub)kriterijai neatitiko
santykiu 1-1: pasitaikydavo, kad vienetui pagal konkretų kriterijų įvertinti reikalinga informacija
būdavo įtraukta kituose dokumentuose. Ekspertų grupė siūlo pateikti informaciją tokia forma ir
seka, kuri atitiktų ekspertų grupės naudojamus (sub)kriterijus.
Ekspertų grupė taip pat dėkinga už vienetų skirtą laiką ir svetingumą apsilankymų vietoje metu.
Apskritai apsilankymai vietoje suteikė ekspertų grupei labai naudingos informacijos. Vis dėlto
ekspertų grupė siūlytų riboti dalyvių skirtingose apsilankymo vietoje sesijoje skaičių iki 5 ar 10
žmonių, nes tai padės efektyviau panaudoti apsilankymui skirtą labai ribotą laiką (vertinimo grupė
tai supranta).
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