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ĮVADAS
BENDROJI INFORMACIJA
Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo (toliau –
palyginamojo MTEP vertinimo) Lietuvoje tikslas:
Pateikti Lietuvos visuomenei, politikos formuotojams, sprendimų priėmėjams ir akademinei
bendruomenei ekspertiniu vertinimu grįstą Lietuvos mokslinių tyrimų būklės ir konkurencingumo,
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 technologijos mokslų srities ekspertų ataskaita.
TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIES EKSPERTŲ GRUPĖS VEIKLOS APIMTIS IR DALYVAUJANČIOS
INSTITUCIJOS
Ekspertų grupės buvo paprašyta vertinti mokslinių tyrimų veiklą vadovaujantis šiais kriterijais:
kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio bei perspektyvumo, ir pateikti kiekvieno VV įvertinimą
penkių balų skalėje*, t. y. nuo „puikiai“ [5] iki „silpnai“ [1] arba „Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP“
[0]. Vertinimas apėmė 2013–2017 m. laikotarpį.
MTEP veiklos kokybė buvo vertinama: mokslo srityje arba mokslo kryptyje, priklausomai nuo
mokslo krypties dydžio, atsižvelgiant į mokslininkų visos darbo dienos atitikmenį (MVDDA) ir studijų
kryptis, kuriose VV veikia arba turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti. Ekonominis ir socialinis
poveikis bei veiklos perspektyvumas vertinti tik mokslinių tyrimų srityje.
Technologijos mokslų srities ekspertų grupė vertino 20 VV devyniose institucijose. Šiose institucijose
vykdomos mokslo kryptys: chemijos inžinerija, statybos inžinerija, elektros ir elektronikos inžinerija,
energetika ir termoinžinerija, aplinkos inžinerija, informatikos inžinerija, medžiagų inžinerija,
*

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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matavimų inžinerija, mechanikos inžinerija ir transporto inžinerija. Vertinime dalyvavo šios
institucijos:
Universitetai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aleksandro Stulginskio universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto didžiojo universitetas

Mokslinių tyrimų institutai:
1. Fizinių mokslų ir technologijų centras
2. Lietuvos energetikos institutas
DUOMENYS, KURIAIS REMIANTIS ATLIKTAS VERTINIMAS
Ekspertų grupės vertinimas buvo grįstas pačių VV parengtomis ataskaitomis, Lietuvos mokslo
tarybos pateiktais MTEP 2013–2016 m. veiklos vertinimo rezultatais, viešai prieinama informacija
institucijų interneto svetainėse, kitais oficialiais šaltiniais bei informacija, surinkta per susitikimus su
VV atstovais. Ekspertų grupė ir palyginamąjį vertinimą organizuojanti institucija neatsako už VV
ataskaitose pateiktos informacijos kokybę ir tikslumą.
VERTINIMO TVARKA
Technologijos mokslų srities ekspertų grupė Lietuvoje lankėsi 2018 m. rugsėjo 24–28 d. ir per šį
laikotarpį dalyvavo grupės posėdžiuose bei susitiko su vertinamųjų vienetų atstovais. Galutiniai
ekspertų grupės vertinimai grįsti ekspertams pateikta kontekstine informacija apie Lietuvos mokslo
ir studijų sistemą, taip pat informacija ir dokumentais, pateiktais vertinti VV, bei vizitų į VV metu
surinkta informacija. Vizito į VV metu dalyvavo mažiausiai trys ekspertų grupės nariai. Visą pateiktą
informaciją apie VV išsamiai išnagrinėjo bent trys ekspertų grupės nariai prieš vizitą Lietuvoje, o
atvykus į Lietuvą – visa ekspertų grupė aptarė kiekvieną VV bent du kartus, t. y. prieš ekspertų grupės
susitikimus su VV atstovais ir po jų.
Ekspertinis vertinimas atliktas, vadovaujantis šiais principais: skaidrumo, lygiateisiškumo, abipusio
pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir nediskriminavimo.
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VERTINIMO REZULTATAI
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Biosistemų inžinerija, Aleksandro Stulginskio universitetas
VV santrumpa

ASU_BE

VV pavadinimas

Biosistemų inžinerija

Institucijos pavadinimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

6,9

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

51,6

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Statybos inžinerija (02T)

3

0,5

8,4

Energetika ir termoinžinerija (06T)

3

0,5

5,3

Aplinkos inžinerija (04T)

4

5,4

23,35

Mechanikos inžinerija (09T)

3

0,5

7,95

Transporto inžinerija (03T)

3

0

6,6

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

VV MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Statybos inžinerija (02T)

Vykdoma aukšto lygio, nacionaliniu mastu pripažįstama mokslinė veikla. Darbuotojai skelbia tyrimų
rezultatus auštai reitinguojamuose, gerai žinomuose moksliniuose leidiniuose, nors darbuotojų
skaičius ir nėra didelis. Kai kurie iš nurodytų straipsnių atspindi naujausias mokslo krypties
tendencijas, pvz., „Assessment of renewable electricity generation by pumped storage power plants
in EU Member States“ // „Renewable and Sustainable Energy Reviews“. ISSN 1364-0321. Vol. 26
(2013) ir „Assessment of theoretical near-shore wave power potential along the Lithuanian coast of
the Baltic Sea“ // „Renewable & sustainable energy reviews“. Oxford: Pergamon-Elsevier Science.
ISSN" 1364-0321. Vol. 41 (2015). VV darbuotojai dalyvauja ir skaito žodinius pranešimus žinomose
tarptautinėse konferencijose, vykstančiose įvairiose Europos šalyse. Finansavimas MTEP veiklai
gaunamas tiek iš nacionalinių, tiek iš tarptautinių institucijų. VV darbuotojai aktyviai dalyvauja MTEP
projektuose, įskaitant projektus, kuriems finansinę paramą teikia tarptautinės institucijos (pvz.,
tokios programos kaip ES 7-oji bendroji programa). Vertinamu laikotarpiu mokslo srityje mokslinių
tyrimų neatlikinėjo nei vienas doktorantūros studentas.
Energetika ir termoinžinerija (06T)

VV yra tvirtas, tarptautinis pripažinimas ribotas. Mokslinė produkcija yra konkurencinga tarptautiniu
mastu, tačiau neskelbiama geriausiuose krypties moksliniuose leidiniuose. Tačiau kai kurie straipsniai
yra paskelbti aukšto lygio moksliniuose leidiniuose. Energetikos krypties publikacijų skaičius galėtų
būti didesnis. Daugelis publikacijų ne 100 % priklauso institucijai ar VV. Dalyvaujama tiek svarbiose
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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Europos, tiek vietinėse konferencijose. Aiškiai pastebimas padidėjęs konferencijų tarptautiškumas,
o vienam MVVDA tenkantis tarptautinis MTEP finansavimas yra patenkinamas. Nėra doktorantūros
studentų, mokslinių darbuotojų skaičius nedidelis. Atsižvelgus į (i) gana ribotą MTEP veiklos apimtį
(moksliniai darbuotojai ir doktorantūros studentai) ir (svarbiau) (ii) į mokslinę veiklą, kuri yra vykdoma
energetikos, biomasės, biokuro ir degimo savybių srityse, galima teigti, kad šią sritį būtų galima
integruoti į aplinkos inžinerijos sritį.
Aplinkos inžinerija (04T)

VV yra tvirtas tarptautiniu mastu. Aplinkoje srityje vykdomi moksliniai tyrimai daugiausiai
koncentruojasi į aplinkos taršą ir atsinaujinantį kurą, todėl ši kryptis turi tiek inžinerijos, tiek mokslo,
tiek vadybos elementų. Tačiau per pastaruosius 4–5 metus geros kokybės leidiniuose reguliariai
skelbiami straipsniai. VV darbuotojai dalyvauja ir skaito žodinius pranešimus žinomose tarptautinėse
konferencijose, vykstančiose įvairiose pasaulio šalyse (pvz., JAV, Japonijoje, Prancūzijoje, Švedijoje,
Indijoje, Kanadoje). Vykdoma stipri doktorantūros studijų programa, studijuoja ar studijas jau yra
baigę keli doktorantai (16 doktorantų per pastaruosius 5 metus, paskutinė disertacija apginta 2015
m.), nors nėra doktorantų iš užsienio. Iš disertacijų pavadinimų ir apdovanojimų galima spręsti, kad
vykdomi tyrimai vandentvarkos ir nuotėkų apdorojimo srityse, tačiau šie tyrimai nėra publikuojami
moksliniuose leidiniuose ar kaip konferencijų pranešimai. Ši grupė yra didžiausia Biosistemų
inžinerijos VV grupė, į ją potencialiai galėtų būti inkorporuota apie 50 % transporto inžinerijos
kryptyje vykdomos mokslinės veiklos.
Mechanikos inžinerija (09T)

VV yra tvirtas, tačiau tarptautinis pripažinimas ribotas. Atliekami aukšto lygio, tarptautiniu mastu
pripažinti moksliniai tyrimai. Kai kurie straipsniai ir pranešimai ne 100 % priklauso institucijai.
Straipsniai skelbiami moksliniuose, kai kurie leidiniai priklauso vietos institucijoms ir yra riboto
poveikio. Yra vienas patentas. Apgintos tik dvi disertacijos, 2015 ir 2017 m. Į šią kryptį potencialiai
galėtų būti inkorporuota apie 50 % transporto inžinerijos kryptyje (03T) vykdomos mokslinės veiklos.
Transporto inžinerija (03T)

VV yra tvirtas, tarptautinis pripažinimas ribotas. Pateikti duomenys rodo, kad maždaug pusė visos
mokslinės veiklos šioje srityje (vertinant pagal publikacijas moksliniuose leidiniuose ir paskelbtus
konferencijų pranešimus) galėtų būti įtraukta į aplinkos inžinerijos kryptį (energetika, kuras ir
aplinkos tarša), o kita pusė – į mechanikos inžinerijos kryptį. Ribotas doktorantų skaičius (1 per
pastaruosius 5 metus), nėra doktorantų iš užsienio. VV nariai aktyviai dalyvauja MTEP projektuose,
nors didžioji dalis finansavimo gaunama iš nacionalinių institucijų, tarptautinis finansavimas
nedidelis. Geriausios mokslinės produkcijos sąrašas patenkinamas, geras dalyvavimas tarptautinėse
konferencijose, įskaitant ir pasauliniu mastu.
Apibendrinant reikia pastebėti:
i)
ii)
iii)

iv)
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VV nevykdo doktorantūros programų 02T ir 06T srityse, esamas doktorantų skaičius
kitose disciplinose yra 36, tik pora doktorantų yra iš užsienio;
VV priklauso Žemės ūkio inžinerijos fakultetui, dirba įvairių sričių specialistai, įskaitant
chemiją / elektrochemiją, aplinkos inžineriją, žemės ūkio inžineriją, elektros inžineriją,
mechanikos inžineriją ir kt., tai lemia aiškų VV vykdomos veiklos tarpdiscipliniškumą.
Mokslinė produkcija (publikacijos) yra gera, tačiau yra kur tobulėti, nes VV gali (i) surinkti
kritinę mokslo darbuotojų masę ir (ii) sukoncentruoti veiklą į tam tikras mokslinių tyrimų
kryptis. Pavyzdžiui, 04T akivaizdžiai yra stipriausia disciplina tiek pagal VVDA mokslo
darbuotojų, tiek pagal doktorantūros studentų skaičių (pastebėtina, kad iš devynių
susitikimuose dalyvavusių doktorantų septyni studijavo 04T, vienas – 03T ir vienas – 09T).
Aktyviai dalyvaujama konferencijose, apie 150 konferencijų 2017 m. Pusė šių
konferencijų vyko užsienyje.
Infrastruktūrą sudaro kelios laboratorijos naujuose pastatuose, kurių paskirtis yra
biodyzelino gamyba cheminiu ir biocheminiu būdu, iš atliekų gaminama bionergija,
kietojo biokuro gamyba ir testavimas, biologinių nuotekų apdorojimas, dujų emisijos iš
biomasės ir kt.

Technologijos mokslų srities ekspertų grupė Technologijos mokslai

v)

Mokslo darbuotojus sudaro profesoriai, docentai ir doktorantūros studijas baigę
mokslininkai, jaučiantys nuoširdų entuziazmą moksliniam darbui. Jie vyksta trumpalaikių
vizitų į užsienio laboratorijos, tačiau nėra numatytos mokslininko atostogos. Jaučiamas
skepticizmas dėl artėjančio susijungimo su Vytauto Didžiojo universitetu.

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės
bendruomenės ribų. Ryšys tarp VV ir verslo, sprendimų priėmėjų bei visuomenės yra patenkinamas
pripažintai akademinę veiklą vykdančiai institucijai. VV vykdomi moksliniai tyrimai yra reikšmingi
visuomenei. Jie sprendžia technines problemas, įskaitant problemas, susijusias su vandens tiekimu,
aliejaus ir cukraus gamyba, dviejų rūšių degalų tiekimo sistemomis ir kt. Mokslo darbuotojai dalyvauja
keliose darbo grupėse, kurias subūrė nacionalinės institucijos, organizacijos ir statybų bendrovės,
įskaitant Lietuvos mokslų akademiją ir Bioenerginių elektrinių plėtros grupę. VV teikia plataus
spektro konsultacijas viešiesiems ir ūkio subjektams tokiomis temomis kaip šlapžemių ekosistemų
paslaugos, biodujos, gedimų nustatymas. VV organizuoja vietines ir tarptautines konferencijas ir
seminarus. VV darbuotojai yra mokslinių žurnalų redakcinių komisijų nariai ir tarptautinių darbo
grupių ir asociacijų, dalyvaujančių tarptautinėse ekspertų grupėse, nariai. VV darbuotojai yra
energingai įsitraukę į mokslo populiarinimo veiklą: dirbtuves, seminarus, atvirų durų dienas,
publikacijas mokslo populiarinimo žurnaluose ir kt. VV taip pat aktyviai bendradarbiauja su verslu.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi potencialą išlaikyti savo reitingą. Esama MTEP infrastruktūra yra pakankamai gerai išvystyta.
Suplanuota tolimesnė kiekvienos laboratorijos ir centrinės bibliotekos plėtra. MTEP infrastruktūra
(visomis VV laboratorijomis), veikiančia atviros prieigos principu, naudojasi daug mokslininkų.
Tinkamas darbuotojų amžiaus pasiskirstymas, tai liudija apie VV perspektyvumą. Žmogiškųjų išteklių
vadybos (paieškos, paaukštinimo ir pan.) principai yra tinkami šio tipo institucijai. Yra aiškus visos
institucijos, įskaitant ir VV, strateginis plėtros planas. Viena iš strategijos stiprybių – aiškiai išskirtos
MTEP temos, kurių plėtra bus vykdoma. Pavyzdžiui, daug dėmesio skiriama bioenergijai, kurios
naudojimas ateityje gali augti dėl siekio didinti energetinę nepriklausomybę. Kitos temos –
biologiniai saugios maisto gamybos šaltiniai, aplinkos kokybė, vandens ištekliai ir klimato kaita,
bioekonomika ir tvari kaimo vietovių plėtra. Prioritetines kryptis nustatyti galėtų padėti trūkumų
analizė. Kalbant konceptualiai, artėjantis ASU, VDU ir LEU susijungimas, jei jis bus įgyvendintas
efektyviai, sukurs naują, tarpdisciplininę akademinę instituciją, kuriai integracijos sukurta sinergija
greičiausiai duos naudos.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Bendrai kalbant, VV vykdo gana intensyvią mokslinę veiklą daugelyje sričių, kurios kai kuriais
atvejais persidengia. Norint tapti lyderiu nacionaliniu / tarptautiniu mastu, būtina susiaurinti veiklą
iki dviejų mokslinių tyrimų sričių, kurioms būtų skiriama didžioji dalis išteklių, pastangų ir darbuotojų.
2. Pavyzdžiui, transporto inžineriją nesunkiai galima išskaidyti ir integruoti į aplinkos ir mechanikos
inžineriją, o aplinkos ir energetikos ir termoinžinerija sričių sujungimas galėtų sukurti ypač
konkurencingą kryptį aplinkos inžinerijos ir mokslo lauke. Nepaisant dydžio, statybos inžinerijos
kryptis turi nemažai potencialo, tad potencialiai ją verta toliau plėsti.
3. Akivaizdu, kad ši mokslo sričių gausa yra ganėtinai dirbtinė, tai yra susiję su tuo, kad mokslinės
produkcijos vertinimas yra susijęs su tomis kryptimis, kuriose siūlomos studijų programos. Šią
taisyklę, kaip ir dabartinę mokslo sričių klasifikaciją, kompetentingos Lietuvos valdžios institucijos
turi skubiai keisti, nes tai sukuria (i) nereikalingą įtampą apibrėžiant VV ir (ii) nesusipratimus
žmonėms, nepriklausantiems Lietuvos aukštojo mokslo sistemai.
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Lazerinės, nanoinžinerijos ir tekstilės technologijos, Fizinių ir
technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_LNTT

VV pavadinimas

Lazerinės, nanoinžinerijos ir tekstilės technologijos

Institucijos pavadinimas

Fizinių mokslų ir technologijų centras

Institucijos tipas

Tyrimų institutas

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

40,51

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

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

Medžiagų inžinerija (08T)

4

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

40,51

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

VV MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Fizinių mokslų ir technologijų centras (FTMC) yra mokslo tiriamoji institucija, nevykdanti studijų.
Todėl šiam centrui būtina būti mokslinių tyrimų priešakyje ir palaikyti glaudų ryšį su verslu. Vertintas
vienetas „Lazerinės, nanoinžinerijos ir tekstilės technologijos“ (LNTT) yra sudarytas iš trijų skyrių,
turinčių skirtingą istoriją: Lazerinių technologijų skyrius (LTS) ir Nanoinžinerijos skyrius (NS) abu įkurti
Vilniuje, atitinkamai 2004 ir 2006 m., o Tekstilės institutas (TI) jau apie 50 metų veikia Kaune. Nors su
išoriniu pasauliu šie skyriai bendrauja skirtingai, kiekvienas skyrius yra unikalus ir turi puikius
argumentus savo žinioms „reklamuoti“.
Lazerinių technologijų skyriaus ir Nanoinžinerijos skyriaus darbuotojai yra geriausių straipsnių,
nurodytų skiltyje „mokslinė produkcija“ autoriai, šie straipsniai skelbiami labai geruose
recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose (IF nuo 2,5 iki 7). Daugumos mokslinių darbuotojų
publikacijų skaičius yra geras arba labai geras, ypač tų darbuotojų, kurie dalį savo karjeros praleido
užsienyje. Mokslinių tyrimų poveikis yra geras. Keli šių dviejų skyrių mokslininkai yra labai gerai žinomi
tarptautiniu mastu. Tai ypač parodo kvietimai skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
Šios grupės taip pat labai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konkrečiau: (1) Lazerinių
technologijų skyrius koordinuoja stambų „FP7 Apollo“ projektą. Projektas yra skirtas lazerinėms
technologijoms ir procesams, dalyvavimas jame leido, be kita ko, atnaujinti laboratorijos įrangą.
Projekto metu pateikti keli patentai.
(2) „FP7 Health“ projektas ir Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo projektas CH-3-SMM. Tačiau, ekspertų grupė pastebi, kad net jei
bendradarbiavimas su šių projektų europiniais partneriais ir toliau tęsis, (1) „Apollo“ centro atveju,
projekto veiklos etapas baigėsi, tad šiuo metu vykdomas tik vienas projektas.
Ataskaitoje nurodyti apdovanojimai yra paskirti studentams ir jauniesiems mokslininkams (geriausias
studentų stendas konferencijoje, geriausias pranešimas, jaunojo mokslininko apdovanojimas), tai
rodo grupės gyvybingumą. Dauguma apdovanojimų yra nacionaliniai, tačiau tai yra reikšmingi
apdovanojimai, tokie kaip Geriausios Lietuvos daktaro disertacijos apdovanojimas ar Veido žurnalo
„Mini Nobeliai“.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV turi gerą LTS ir NS vykdomų projektų portfelį lazerių ir nanoinžinerijos šakose, įskaitant paviršių
apdirbimą lazeriu, paviršių struktūrų modeliavimą, stiklo dangas, plono sluoksnio dangas, optinius
prietaisus, sistemų luste gamybą, ir fizinių, cheminių ir biologinių nanostruktūrų integravimą. Šių
projektų vertė – nuo 10 000 Eur iki 700 000 Eur. Didelės vertės projektus daugiausia finansuoja ES ar
kitos šalys. „Apollo“ projektas – puikus lazeriais pagrįstos gamybos projekto pavyzdys. Dėl šio
projekto VV ne tik gavo įrangos, bet ir padidėjo VV žinomumas pasaulyje. Projekte dalyvavo
trisdešimt šeši partneriai: keturi akademiniai partneriai iš Ispanijos, Suomijos, Šveicarijos ir Vokietijos
ir daugybė įmonių: lazerių tiekėjai, dalių tiekėjai, sistemų integravimo specialistai, galutiniai
vartotojai ir labai stambios įmonės, tokios kaip „Bosch“ ar „General Electric“.
Tekstilės institutas bendradarbiauja su nemažai Lietuvos ir Baltijos šalių įmonių (Audimas,
Omniteksas, Skinija...). Tyrimų pobūdis – nedidelės apimties konsultaciniai projektai. Tyrimų tikslas –
nustatyti medžiagos charakteristikas, o pobūdis – technologinis. Nors šios veiklos apimtis ribota, ji
yra naudinga šalies mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
Instituto darbuotojai yra įvairių komisijų nariai, palaiko ryšį su valdžios ir verslo atstovais. Šioje srityje
Tekstilės institutas dėl savo techninio pobūdžio vaidina labai svarbų vaidmenį, institutas
bendradarbiauja su LR Švietimo ir mokslo ministerijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir pan.
Tą patį galima pasakyti ir apie europinį lygmenį (pavyzdžiui, Europos tekstilės tyrimų organizacijų
tinklas) ir tarptautinį lygmenį (NATO).
Moksliniai darbuotojai yra labai gerai įsitraukę į mokslinę bendruomenę, FTMC narys yra San
Franciske įsikūrusio LAMOM (Lazerių taikymas mikroelektroninių ir optoelektroninių prietaisų
gamyboje) konferencijų ciklo bendrapirmininkis. Tas pats asmuo yra kelių kitų tarptautinių
konferencijų komitetų narys. Kiti darbuotojai veikia moksliniuose komitetuose, įskaitant ir tekstilės
šaką.
Visi skyriai puikiai vykdo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, VV per metus vykdo apie šešias su tuo
susijusias veiklas. Į šias veiklas įeina tikslinės konferencijos vadybininkams, tinklalapių kūrimas (pvz.,
„Apollo“ projektui), dalyvavimas radijo ir televizijos laidose ir kasmetinis laboratorijos atvėrimas
mokslo festivaliui „Erdvėlaivis Žemė“.
MTEP veiklos perspektyvumas
Tiek LTS, tiek NS pastaraisiais metais yra gavę stambių investicijų, todėl jų mokslinės įrangos
inventorius yra puikus. To negalima pasakyti apie TI, kurio įranga, nors ir gausi, nėra naujausia. Kaip
pavyzdys buvo pateiktas šaudymo stendas, kuris yra naudojamas smūgio poveikiui techninei
medžiagai nustatyti. Šią problemą aiškiai įvardijo VV vadovybė, TI paskirta 1 000 000 EUR išmoka iš
Lietuvos sumaniosios specializacijos biudžeto įrangos atnaujinimui. Tai yra Kompetencijų centro
įkūrimo dalis. Šis veiksmas atitinka idėją įgalinti TI vis labiau dirbti su „išmaniąja tekstile“, tai kuria
didelę pridėtinę vertę. Vienas iš šio proceso reikalavimų – vykdyti tyrimus, kurie būtų ne tik paprasti
charakteristikų testai.
Nemaža įvairių skyrių įrangos dalimi per „Baltfab“ atviros prieigos laboratoriją gali naudotis išorės
naudotojai. Tačiau šios galimybės svarbos nederėtų pervertinti. Neribotos prieigos suteikimas išorės
vartotojams gali pakenkti mokslinei veiklai. Nepaisant to, situacija atrodo gera. Trys stotys yra
naudojamos intensyviai (daugiau nei 1 000 valandų per metus) kitos naudojamos gana ribotai
(vidutiniškai 40 valandų per metus). Įranga naudojama pagal ISO 9001:2008 sertifikatą, ji sukuria
geras galimybes bendradarbiauti su akademiniais ir verslo partneriais.
Be to, TS veikia kartu su „Ekspla“, įmone, integruojančia ir komercializuojančia mokslininkų
bendruomenės sukurtas naujoves.
Skyrius turi aiškią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką. Tyrėjai gauna gerą techninę paramą,
savianalizės suvestinėje nurodyti 50 mokslinių darbuotojų tenkantys 95 „kiti“ darbuotojai. Taip pat
reikėtų pastebėti, kad komandos nariai yra labai aktyviai įsitraukę į VV veiklą, VDDA ir darbuotojų
skaičiaus santykis yra gana didelis palyginus su kitomis mokslinių tyrimų institucijomis. Vyresniųjų ir
vyriausiųjų mokslinių darbuotojų skaičius yra gana didelis palyginus su jaunesniųjų mokslinių
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darbuotojų skaičiumi, tačiau jaunesnių nei 40 m. darbuotojų proporcija yra gera. Darbuotojų
priėmimas yra tinkamas, konkursai organizuojami sistemingai.
Kiekvieno skyriaus pasirinktos mokslinių tyrimų kryptys yra visiškai aktualios, dauguma iš jų yra
įgyvendinamos atsižvelgus į žmogiškąjį ir materialųjį laboratorijos potencialą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Akivaizdu, kad LTS ir NS užmezgė ryšius, pavyzdžiui, abiejų skyrių darbuotojai bendrai rengia
publikacijas. TI vystomas išmaniosios tekstilės tyrimų kryptimi. Į šią TI strategija turi būti integruotas
NS, nes šio skyriaus patirtis gali padėti pritaikyti nanovamzdelius ar kitas nanomedžiagas tekstilės
savybių modifikavimui.
2. Būdai, kaip TI galėtų naudingai pasidalinti savo patirtimi su kitais skyriais nėra tokie akivaizdūs.
Įtaigios iniciatyvos šia tema būtų sveikintinos. Tai taip pat būtų naudinga parodyti, kad tarp komandų
gali užsimegzti sinergija, net kai komandas skiria šimtas kilometrų.
3. Be to, atsižvelgiant į kitų FTMC skyrių potencialą, galima teigti, kad VV turėtų Kompetencijų centro
forma siekti bendradarbiavimo su šiais skyriais ne tik tekstilės šakoje. Be to, TI galėtų atrasti ir kitų
galimybių, pavyzdžiui, darbas su statybos inžinerijos VV ar tekstilės mašinų kūrimas.
4. Iki šiol tarptautinis bendradarbiavimas remiasi labai mažu VV darbuotojų skaičiumi. Šį potencialą
reikėtų sustiprinti suteikiant mokslo darbuotojams galimybę išeiti pakankamai ilgų (ilgesnių nei 6
mėn.) mokslinių atostogų, nes tai yra geriausia galimybė sėkmingai plėsti mokslinį tinklą.
5. Derėtų atidžiai išanalizuoti doktorantūros studentų patirtį, nes šiuo metu per maža jų dalis norėtų
pasilikti VV po doktorantūros studijų (ar grįžti po podoktorantūros stažuotės). Tikėtina, kad norint
sukurti gyvybingą visos laboratorijos bendruomenę, doktorantų skaičius turėtų būti didesnis.
Studentų yra mažiau nei 20, per metus apginamos tik kelios disertacijos, palyginus su 50 mokslo
darbuotojų, iš kurių visi turi mokslinį laipsnį, tad yra poreikis pagerinti doktorantūros studentų
skaičių.
6. Administracinio krūvio situaciją greičiausiai būtų galima supaprastinti. Susitikimų metu paminėti
du pavyzdžiai: (1) teikiant projektus, įskaitant ir Lietuvoje, reguliariau galėtų būti naudojama anglų
kalba ir (2) labiau prieinamas finansavimas per sutartis. Šiuo metu, nors ir įmanoma įsigyti labai
brangią įrangą, kartais sunku gauti bazinę įrangą ir kanceliarines medžiagas, pvz., popierius ir
pieštukai ar kompiuteriai.
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Jutiklių technologijos, Fizinių ir technologijos mokslų centras
VV santrumpa

FTMC_ST

VV pavadinimas

Jutiklių technologijos

Institucijos pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Institucijos tipas

Tyrimų institutas

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

9,6

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

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

3

9,6

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

VV MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Šis VV yra nedidelis, jo veikla yra glaudžiai susijusi su pagrinde instituto veikla. Tačiau dauguma
nurodytų mokslinių tyrimų rezultatų aiškiai priklauso elektros ir elektronikos inžinerijos sričiai. Šioje
VV srityje vykdoma mokslinė veikla yra stipri nacionaliniu lygmeniu, tačiau tarptautinis pripažinimas
ribotas. Kai kurie nurodyti straipsniai yra paskelbti labai geruose moksliniuose leidiniuose,
pavyzdžiui, „Sensors and Actuators“, tačiau citavimas vis tiek yra gana nedidelis. Kai kuriais atvejais
skyriaus kaip geriausi įvardinti straipsniai dar nėra cituoti. VV darbuotojai dalyvauja ir skaito
pranešimus gerai žinomose tarptautinėse konferencijose. NOLTA 2014 simpoziume gautas
Studento straipsnio apdovanojimas, 2016 m. Tarptautinės impulsinės energijos prietaisų draugijos
(angl. International Society on Pulsed Power Applications) suteiktas ISP prizas. VV bendradarbiauja su
keliomis tarptautinėmis mokslo tiriamosiomis institucijomis, tokiomis kaip Prancūzijos ir Vokietijos
tyrimų institutas ISL, Drezdeno stipraus magnetinio lauko laboratorija, Dortmundo technikos
universitetu, Sorbonos universitetu ir Europos membranų institutu. Su kai kuriomis iš šių institucijų
skelbiamos bendros publikacijos. 2017 m. apginta tik viena daktaro disertacija, tačiau darbas yra labai
aukštos kokybės. Gana mažas, tačiau nuo 2014 m. lėtai augantis doktorantų skaičius (neseniai
suteikta teisė kartu su VGTU vykdyti doktorantūros studijas Elektros ir elektronikos inžinerijos
kryptyje). VV yra 4 nacionalinių mokslinių projektų dalyvis, tačiau 2017 m. iš šių projektų gautas
finansavimas tebuvo 51 000 EUR. Pajamų iš konkursiniu pagrindu organizuojamų tarptautinių
finansavimo programų 2013–2016 m. nebuvo, o 2017 m. šios pajamos siekė 28 000 EUR. Todėl iš
projektų gaunamas finansavimas sudaro tik labai nedidelę viso VV biudžeto dalį. Naujai priimti
moksliniai darbuotojai daugiausiai yra paties VV doktorantūros studijų absolventai, paminėta tik
viena sėkmės istorija, kai studentas baigė Medžiagotyros doktorantūrą Linšiopingo universitete
(Švedija) ir grįžo į Lietuvą dirbti VV.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atlieka Lietuvos visuomenei svarbus mokslinius tyrimus. VV taip pat yra svarbus MTEP partneris
už akademinės bendruomenės ribų. Ryšys tarp VV ir verslo, sprendimų priėmėjų bei visuomenės yra
patenkinamas pripažintai akademinę veiklą vykdančiai institucijai. Tačiau pajamos iš šios veiklos yra
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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gana nedidelės. Geriausios mokslinės produkcijos ir MTEP sutarčių su privataus sektoriaus subjektais
sąraše VV nurodo daugiausia straipsnius moksliniuose žurnaluose, kurie turi taikomojo potencialo.
VV nurodė, kad buvo sukurtas belaidis sonaras, kurį šiuo metu gamina ir į 50 šalių eksportuoja verslo
įmonė. Galima būtų tikėtis, kad VV gauna nemažas pajamas iš licencijų. Tačiau metinės pajamos iš
sutarčių su verslo sektoriumi 2013–2018 m. buvo tik nuo 5 000 EUR iki 25 000 EUR. Buvo sukurta
mobili identifikavimo sistema, padedanti aptikti žmones ir objektus naudojant NFC technologiją.
2015 m. šią sistemą įgyvendino viena įmonė. Nors pajamos iš šios veiklos nėra nurodytos, žinoma,
kad jos sudaro dalį 2015 m. pajamų iš sutarčių, kurios siekė 24 000 EUR .
VV taip pat nurodė, kad 2016 m. įmonei „AMOtronics“ (Vokietija) sukurta B-skalės matavimo sistema.
Vėlgi, sutarties dydis nėra nurodytas, tačiau jis greičiausiai yra labai nedidelis, nes visos pajamos tais
metais buvo tik 4 650 EUR. Kadangi sutarties objektas – 4 kanalų matavimo sistemos sukūrimas ir
pristatymas, tokia kaina yra stebinančiai nedidelė. Tais pačiais metais VV atliko galimybių studiją.
2017 m. VV nurodė atlikęs du nedidelius pramoninius projektus.
VV darbuotojai dalyvauja svarbiose nacionalinėse komisijose ir dariniuose, tokiuose kaip LR Krašto
apsaugos ministerijos Karo mokslo ir technologijų taryba ar MITA Technologijų plėtros komitetas.
VV suteikė nemažai konsultacijų įmonėms. Nenurodyta ar už šias konsultacijas buvo sumokėta. VV
darbuotojai organizavo kelias konferencijas, įskaitant 15-UFPS. Jie yra kelių vietos mokslinių žurnalų
redakcinių komisijų ir vieno „Elsevier“ publikuojamo mokslinio žurnalo redakcinės komisijos nariai.
Darbuotojai taip pat yra tarptautinių konferencijų organizacinių ir programos komitetų nariai,
įskaitant Europos impulsinės energijos laboratorijų tinklo komitetą. VV taip pat vykdo intensyvią
mokslo populiarinimo veiklą.
MTEP veiklos perspektyvumas
Per ateinančius 5–10 metų VV gali pagerinti savo tarptautinį žinomumą ir taip pagerinti savo MTEP
veiklos kokybės balą nuo 3 iki 4. Kalbant apie MTEP veiklos ekonominį ir socialinį poveikį, VV turi
potencialo išlaikyti savo reitingą, nes dabartinis įvertinimas (3) yra ribinis dėl labai mažų pajamų iš
sutarčių su verslo sektoriumi. Pagal vertinimo kriterijus veiklos perspektyvumas vertinamas 2 balais,
nes 3 balų vertinimui reikėtų parodyti potencialią pagerinti MTEP veiklos kokybę ir ekonominį ir
socialinį poveikį 2 balais per ateinančius 5–10 metų, o tai yra mažai tikėtina. VV veiklos
perspektyvumą riboja nedidelis VV dydis, įskaitant ir mažą doktorantų skaičių.
Esama VV MTEP infrastruktūra yra gera, keliais prietaisais dalinamasi su kitomis tame pačiame
pastate veikiančiomis grupėmis. VV dalyvauja tarptautinėje MTEP infrastruktūroje, tokioje kaip
Dresdeno stipraus magnetinio lauko laboratorija. VV MTEP infrastruktūra veikia atviros prieigos
principu, tačiau išorės įmonės ja naudojasi gana ribotai.
Gana didelis mokslinių darbuotojų amžiaus skirtumas, 8 moksliniai darbuotojai yra vyresni nei 64
metų. Labiausiai patyrusių mokslininkų amžius nenurodytas. Nei vienas konkursinių būdu priimtas
mokslinį laipsnį turintis darbuotojas neturi tarptautinio darbo patirties, vienas darbuotojas
doktorantūrą studijavo užsienyje. Fizinių ir technologijos mokslų centras taiko pažangius žmogiškųjų
išteklių valdymo principus. Tačiau papildomos vadybinėms pareigoms skirtos lėšos yra gana
nedidelės. Be to, nepaaiškinti kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo procedūros taisyklės, apie jas
tik užsimenama. Į taisykles įeina užmokestis už darbą poilsio dienomis, per šventes, naktines
pamainas ir viršvalandžius. Tai yra įprasta techniniams ir administracijoms darbuotojams, tačiau
tarptautinių universitetų ir mokslo tiriamųjų institucijų moksliniams darbuotojams toks apmokėjimas
yra gana neįprastas.
VV pateikė viso FTMC 2017–2019 m. Strateginį veiklos planą, kuriame elektronika ir jutikliai
įvardijami kaip prioritetinės kryptys. Tačiau VV plane pateikiamas išsamesnis plėtotinų MTEP temų
aprašymas ir pagrindimas. Dokumente aprašomos kryptis, tendencijos ir temos, bet nenurodomi
kiekybiniai tikslai.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Naujų darbuotojų atrankoje kaip reikalavimą ar privalumą įtraukti tarptautinę patirtį.
2. Apriboti ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičių.
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3. Pagerinti tinklalapį anglų kalbą: pridėti darbuotojų sąrašą su jų gyvenimo aprašymais ir
struktūruotą publikacijų sąrašą.
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Chemijos inžinerija (05T), Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Chem_inž

VV pavadinimas

Chemijos inžinerija (05T)

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

35,06

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

54,15

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Aplinkos inžinerija (04T)

4

5,14

13,86

Chemijos inžinerija (05T)

4

29,92

40,29

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Aplinkos inžinerija (04T)

04T atliekami moksliniai yra labai geri ir stiprūs tarptautiniu lygmeniu, geriausia mokslinė produkcija
yra aukštos kokybės ir publikuojama tarptautiniu mastu pripažįstamuose recenzuojamuose
moksliniuose žurnaluose, pvz., „Chemical Engineering Journal“, „Journal of Cleaner Production“,
„Environmental Science and Pollution Research“. Per pastaruosius 5 metus šios mokslinės
produkcijos poveikis didėjo. Pranešimai konferencijose yra skaitomi žinomuose tarptautiniuose
renginiuose: IWA (International Water Association, liet. Tarptautinė vandens asociacija) ir ISWA
(International Solid Waste Associationliet. Tarptautinė kietųjų atliekų asociacija) ir kt. Mokslinių tyrimų
temos daugiausia yra susiję su aplinkos tarša ir kietųjų atliekų tvarkymu, nemažai dėmesio skiriama
nuotekų apdorojimui. Technologinio ir vadybinio pobūdžio studijų proporcija yra gera.
Doktorantūros tyrimai yra gavę tarptautinių apdovanojimų. Užbaigtų doktorantūros studijų skaičius
yra patenkinamas, publikacijos – labai aukštos kokybės. Dalyvavimas tarptautinių MTEP programų
projektuose yra labai geras. Per pastaruosius penkerius metus atlikti tyrimai yra gavę nacionalinių ir
tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą. Studijuoti yra užsiregistravę doktorantai iš užsienio,
darbuotojai dalyvauja konkurencinguose MTEP projektuose.
Chemijos inžinerija (05T)

05T dirba didelis darbuotojų ir mokslinių darbuotojų skaičius. Chemijos inžinerijos krypties mokslinių
tyrimų tema yra daugiausiai susijusi su (i) maisto mokslu ir taikomosiomis biotechnologijomis ir (ii)
medžiagotyra ir medžiagų technologijomis. Publikacijų kokybė yra labai aukšta, nors chemijos
inžineriją „įprastine prasme“ jose pastebėti yra gana sunku. Tai tampa dar akivaizdžiau peržiūrėjus
konferencijas, kuriose įprastai dalyvauja ir savo darbą pristato VV darbuotojai: šios konferencijos
skirtos polimerams, funkcionaliajam maistui, antioksidantų rūšims ir pan. Doktorantūros programa
stipri, per kelis pastaruosius metus ją užbaigė patenkinamas studentų skaičius. Doktorantūros
tiriamieji darbai yra gavę tarptautinių apdovanojimų, tai viršija įprastai Lietuvos VV sutinkamą lygį,
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nes dažniausiai apdovanojimai yra nacionalinio lygio. Dalyvavimas tarptautinių MTEP programų
projektuose yra labai geras. Per pastaruosius penkerius metus atlikti tyrimai yra gavę nacionalinių ir
tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą. Studijuoja doktorantai, įskaitant ir studentus iš užsienio.
Apibendrinant, Chemijos inžinerijos kryptis atitinka aukščiausio tarptautinio lygio standartus.
VV pastoviai vykdo konkurencingus mokslinius tyrimus, tai parodo:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

Pastoviai žurnaluose skelbiami straipsniai (70–80 straipsnių per pastaruosius 5 metus, du
trečdaliai iš jų skelbiami Q1 ir Q2 žurnaluose, tai ekspertų grupei paliko didelį įspūdį.
Skatinama neteikti straipsnių publikacijai universiteto žurnaluose ir atviros prieigos
žurnaluose (nors yra ir išimčių);
Reikšmingas mokslinių tyrimų finansavimas: apie 9 mln. EUR, iš kurių 85 % gaunama iš
konkursinių projektų (FP7, H2020, Life+ ir pan.), o 15 % – iš sutarčių su verslo sektoriumi.
Tokie geri rezultatai yra išskirtiniai palyginus su kitų vertintų VV finansiniais rezultatais;
Tolydžio stiprėjantys ryšiai su daugeliu Europos universitetų Vokietijoje, Olandijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Rusijoje, Šveicarijoje ir kt., taip pat ir JAV;
Labai gera mokslinių tyrimų infrastruktūra, įskaitant neseniai pastatytas laboratorijas;
Entuziastiška mokslinė aplinka su vietos ir tarptautiniais doktorantais, ankstesnes studijas
baigusiais KTU ir kituose universitetuose.

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Mokslinės veiklos lygis yra labai aukštas, ypač medžiagotyros ir maisto mokslo / biotechnologijų
sektoriuose. Aplinkos srityje atliekami moksliniai tyrimai taip pat yra svarbūs, tačiau ne tokie
reikšmingi. Socialinis ir ekonominis MTEP veiklos poveikis yra pakankamai stiprus, kad užtikrintų VV
lyderio vaidmenį nacionaliniu (vienareikšmiškai) ir tarptautiniu (galimai) lygmeniu. Tai liudija:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Reikšmingas mokslo darbuotojų dalyvavimas MTEP užsakymuose, puiki mokslinė produkcija
ir sutartys su privačiuoju sektoriumi;
Reikšmingas mokslo darbuotojų įsitraukimas į kitas institucijas, įskaitant nacionalines ir ES
valdžios institucijas, organizacijas ir verslus;
Puiki viešųjų ir ūkinę veiklą vykdančių subjektų konsultacinė veikla;
Gera konferencijų ir renginių organizavimo veikla;
Labai geras mokslo darbuotojų dalyvavimas redakcinėse komisijose;
Labai geras VV darbuotojų dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse ir asociacijose, ekspertų
grupėse ir pan.
Puiki mokslo populiarinimo veikla ir komunikacija per žiniasklaidos priemones;
Labai geras bendradarbiavimas tarp mokslinės bendruomenės ir verslo, sutartys (finansinės
ir nefinansinės) ir šių rezultatų sklaida.

MTEP veiklos perspektyvumas
Labai gera akademinių darbuotojų (mokslo darbuotojai ir dėstytojai) ir mokslininkų, doktorantų ir kiti
darbuotojų proporcija MTEP infrastruktūra aiškiai dokumentuota, aiškiai įvardintos nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu suplanuotos veiklos kryptys. Geras darbuotojų amžiaus pasiskirstymas, yra
galimybė plėsti mokslinį laipsnį turinčių darbuotojų skaičių. Todėl aiškiai matyti, kad VV patirtis bus
išsaugota ir, atsižvelgiant į aktyvų bendradarbiavimą su išorės aplinka, net patobulinta. Žmogiškųjų
išteklių valdymo principai yra aiškiai aprašyti, numatyta aiški visų vertintų padalinių vystymo
strategija. Ekspertų grupei labai teigiamą įspūdį paliko tai, kad VV strateginis planas yra aiškus,
plėtotinos MTEP temos labai gerai aprašytos ir pagrįstos pasaulinių tendencijų kontekste. Todėl
stipriai akcentuojamas maistas ir biologinės kilmės medžiagos, pasitelkiant atitinkamą mokslinių
tyrimų infrastruktūrą, kurią būtų galima dar labiau išnaudoti. Be to, yra tarptautinio
bendradarbiavimo bioenergetikos kryptyje galimybių.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. VV neturi aiškios cheminės inžinerijos tapatybės, nes įprastos šios srities temos visiškai nėra
tyrinėjamos, pvz., cheminių ir biocheminių reakcijų inžinerija, katalizė, perdavimo reiškiniai yra
pagrindinės mokslinių tyrimų sritys, kurių visiškai nėra VV tyrimų profilyje. Įdomu tai, kad VV siūlo
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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chemijos inžinerijos studijų programas ir atitinkamus pagrindinius studijų dalykus, prieinamos
laboratorijos / bandomosios gamyklos, kurios gali būti naudojamos studentams apmokyti apie
frakcionavimą, šilumos ir masės perdavimą ir pan. Siūloma VV pasamdyti porą darbuotojų anksčiau
paminėtose kryptyse (ypač cheminių ir biocheminių procesų), kurių moksliniai tyrimai galėtų
papildyti ir remti šiuo metu vykdomą veiklą.
2. Todėl reikia pastebėti, kad chemijos inžinerijos šakos mokslinės veiklos ir studijų neatitikimas yra
kiek dirbtinis ir susijęs su tuo, kad mokslinės veiklos vertinimas yra susietas su sritimis, kuriose
vykdomos studijų programos. Šią taisyklę, kaip ir dabartinę mokslo sričių klasifikaciją,
kompetentingos Lietuvos valdžios institucijos turi skubiai keisti, nes tai sukuria (i) nereikalingą
įtampą apibrėžiant VV ir (ii) nesusipratimus žmonėms, nepriklausantiems Lietuvos aukštojo mokslo
sistemai.
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Elektros ir elektronikos inžinerija, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Elektr(onik)

VV pavadinimas

Elektros ir elektronikos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

39,6

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

77,69

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

3

24,47

76,2

Matavimų inžinerija (10T)

3

15,13

1,49

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

Elektros ir elektronikos inžinerijos fakulteto mokslinė produkcija stipri, tarptautinis pripažinimas
ribotas. Daugelis gerų straipsnių skelbiami vietos žurnaluose. Tačiau pusė straipsnių paskelbta Q1 ir
Q2 žurnaluose, nors citavimų skaičius gana nedidelis. Kai kurie nurodyti straipsniai publikuoti 2013
metais, tačiau dar necituoti. Didelė dalis vadybines funkcijas fakultete ar katedrose atliekančių
darbuotojų yra mažai pastebimi. Kai kurie straipsniai apie ultragarsą priskiriami šiai sričiai, nes jų
autoriai yra Elektros ir elektronikos inžinerijos fakulteto darbuotojai, tačiau šiuos straipsnius galima
būtų priskirti matavimų inžinerijos sričiai. VV turi daug tarptautinės patirties: dalyvaujama 7-osios
bendrosios programos projektuose, vykdoma nemažai nacionalinių ir tarptautinių projektų.
Doktorantūros studijoms pritraukti devyni studentai iš užsienio. Daugelis daktaro disertacijų yra
paremtos straipsniais, publikuotais tik KTU priklausančiuose žurnaluose, pvz., Elektronika ir
elektrotechnika ar kituose mažo tarptautinio matomumo vietos leidiniuose. Nurodyta daug
apdovanojimų, tačiau dauguma iš jų yra nacionalinio lygmens. Dalyvavimas tarptautinėse
konferencijose ir dirbtuvėse yra patenkinamas, kai kurios iš šių konferencijos yra gana žinomos, pvz.,
IM2TC, kitų konferencijų įtakingumas mažesnis. Apibendrinant, fakultetas yra tvirtas nacionaliniu
lygmeniu, tačiau tarptautinis pripažinimas ribotas. Labai gerai dirbama su praktiniais projektais, kai
kurios grupės yra labai užsiėmusios bendradarbiavimu su verslo sektoriumi, todėl gali skirti ribotai
laiko moksliniams tyrimams.
Matavimų inžinerija (10T)

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas pasiekė reikšmingų rezultatų moksliniuose
tyrimuose, tačiau tarptautinis pripažinimas ribotas. Šio VV vykdoma šios krypties mokslinė veikla yra
labai stipri nacionaliniu lygmeniu, tačiau tarptautinis pripažinimas ribotas. Kai kurie nurodyti
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straipsniai yra publikuoti labai geruose žurnaluose, pvz., Applied Physics Letters, Ultrasonics ir pan.,
tačiau kai kuriais atvejais pripažinimas (matuojant citatomis) yra gana nedidelis. Reikia paminėti
instituto patirtį su 7 bendrosios programos ir H2020 projektais, tačiau nenurodyti jokie šiuo metu
vykstantys tarptautiniai moksliniai projektai. Komandose nėra mokslininkų iš užsienio. Daugelis į
disertacijas įtrauktų doktorantų straipsnių publikuojami tik KTU priklausančiuose žurnaluose, pvz.,
Elektronika ir elektrotechnika ar kituose Lietuvos universitetų žurnaluose, kurių tarptautinis
matomumas mažas. Trūksta nedaug, kad 10T mokslinių tyrimų lygis būtų vertinamas aukštesniu
balu, rezultatai tendencingai gerėja.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės
bendruomenės ribų. VV yra glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu,
sprendimų priėmėjais ir visuomene. VV turi kelis patentus, daug MTEP sutarčių su ekonominės
veiklos vykdytojas, šios sutartys generuoja dideles pajamas. Nors pajamos iš šių sutarčių mažėja, jos
vis tie yra didelės palyginus su kitomis grupėmis. CLAFIS (integruota augalininkystės, gyvulininkystės
ir miškininkystės sistema, skirta išmaniai augalininkystės ir gyvulininkystės bei miškų ūkių
automatizacijai, apdirbimui ir valdymui) yra 7 bendrosios programos projekto rezultatas. Šią sistemą
jau naudoja kelių šalių įmonės. Kitų tarptautinių projektų, tokių kaip „POLYSENSE“ ir „SpotTrack“,
rezultatai taip pat buvo pritaikyti verslo sektoriuje. VV yra sukūręs daugelį sprendimų įmonėms,
įskaitant dedikuotą motorizuoto roboto valdiklį ultragarsinio nedestrukcinio bandymo robotui („AUT
Solutions, JAV“). Taip pat pasiekti reikšmingi rezultatai vykdant pramoninius projektus
nedestrukcinio bandymo ir biomedicinos kryptyse. VV darbuotojai yra svarbių tarptautinių tarybų ir
institucijų nariai. VV taip pat yra suteikęs daugybę konsultacijų įmonėms ir tarptautinėms
institucijoms. VV nariai organizuoja kelias konferencijas, nors tik kelios iš jų yra iš tikrųjų tarptautinės.
Jie tai pat yra daugelio žurnalų redakcinių kolegijų nariai. Vėlgi, tik keli iš šių žurnalų yra geri
tarptautiniai žurnalai. Darbuotojai yra tarptautinių konferencijų organizacinių ir programos komitetų
nariai bei kelių technikos komitetų nariai. VV taip pat vykdo intensyvią mokslo populiarinimo veiklą.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi potencialą išlaikyti patenkinamą reitingą ar net pasiekti geresnį reitingą. VV gali pagerinti
savo MTEP veiklos kokybę 1 balu per ateinančius 5–10 metų. Kai kurie Elektros ir elektronikos
inžinerijos fakulteto vadovai turi gana mažą publikacijų skaičių, o tai kelia klausimų apie VV ateitį, nes
mokslinis pripažinimas mokslo tiriamosiose institucijose išlieka svarbiausiu lyderystės aspektu.
Universitetas turi labai išsamią atestavimo ir konkursų organizavimo procedūrą, tačiau visiškai
neatsižvelgiama į citavimų skaičių. Daugelis straipsnių yra skelbiami geruose žurnaluose, o tai yra
pagrindas didesniam pripažinimui. Šiuo klausimu pastaraisiais keliais metais pastebėjome reikšmingą
pagerėjimą. Matavimų inžinerijos krypties mokslininkų sąraše nurodyta 30 asmenų, tačiau tik 15 iš jų
dirba visą darbo dieną. Tačiau amžiaus pasiskirstymas yra geras. SSGG analizė yra aiški ir atlikta
atsakingai, išskyrus doktorantų klausimą. SSGG analizėje neaptariamas mažas doktorantų skaičius
(28 doktorantai 2017 m. palyginus su 81 profesoriumi ir docentu). Deja, Lietuvoje tai yra dažnas
reiškinys. 2017 ir 2016 m. apginta tik po 3 disertacijas. Kai kurios disertacijos vis dar rašomos lietuvių
kalba. VV akcentuoja tiek nacionalinį, tiek tarptautinį bendradarbiavimą: 2017 m. 40 proc. pajamų
gauta iš tarptautinių projektų, 20–30 % VV doktorantų yra iš užsienio. Tai išties yra pagirtina. Tačiau
į užsienį išvykstančių ir į VV atvykstančių darbuotojų mobilumas yra nedidelis. Nuo 2013 m. iki 2017
m. pastebimai sumažėjo nacionalinis ir tarptautinis finansavimas (nuo 3 mln. EUR iki tik 1 mln. EUR)
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. administracines pareigas turėtų eiti geri mokslininkai, kad strateginius sprendimus dėl mokslinių
tyrimų priimantys asmenys taip pat būtų lyderiai savo mokslinėje kryptyje. To reikėtų siekti
apribojant biurokratines užduotis.
2. Taip pat aktualu sudaryti vidinį prestižinių žurnalų ir konferencijų sąrašą ir reguliariau teikti
pirmenybę šiems žurnalams ir prioritetiniams susitikimams.
3. Tuo pačiu būtų gerai atidžiai saugotis pasipelnyti siekiančių leidėjų, kurie organizuoja
konkuruojančias konferencijas. Beal‘o sąrašas yra geras šaltinis šiuo klausimu.
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4. Doktorantams ir mokslininkams vietiniuose žurnaluose, tokiuose kaip Elektronika ir
Elektrotechnika turėtų būti leidžiama publikuoti tik pirmąjį savo straipsnį, nes net jei kai kurių iš šių
žurnalų įtakingumas yra neblogas, jų tarptautinis matomumas yra nedidelis.
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Informatikos inžinerija, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Inform_inž

VV pavadinimas

Informatikos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

5,37

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

41,09

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Informatikos inžinerija (07T)

3

41,09

5,37

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
VV daugiausiai / išskirtinai vykdo taikomuosius tyrimus, kurie yra susieti su problemomis grįstu
mokymu ir lengvai virsta regioniniu socialiniu ir ekonominiu poveikiu. Mokslinių tyrimų temos yra
šiuolaikiškos ir atitinka informatikos krypties tendencijas. Tačiau tokio stipraus susitelkimo į
taikomuosius tyrimus trūkumas yra gana kuklūs rezultatai publikacijų srityje, ypač citatų skaičius ir
ribotas tarptautinis akademinis pripažinimas. To požymiai – mažas publikacijų skaičius Q1 (ir Q2)
žurnaluose ir žemas VV citavimo indeksas (atsižvelgiant į VDDA). Per pastaruosius 3 metus VV
pastebimai padidino citatų per metus skaičių, tačiau vis dar yra kur tobulėti siekiant didesnio
tarptautinio įtakingumo. Geras pranešimų Europos ir JAV konferencijose sąrašas. Kita vertus, visam
vertinimo laikotarpiui nurodytas tik vienas apdovanojimas, o tai yra labai nedidelis skaičius.
Dalyvavimas konkursiniuose mokslo projektuose yra ribotas, o iš VV pateikto projektų sąrašo tik
vienas projektas vis dar vyksta, šis projektas vyks iki 2019 m.
VV turi didelį doktorantų skaičių: 34 studentai 2017 m., iš kurių 3 yra iš užsienio. Vizito metu
ekspertų grupė bendraudama su doktorantūros studentais pastebėjo labai atvirą ir teigiamą
atmosferą. Dauguma doktorantų yra KTU absolventai. Taip pat buvo vienas doktorantūros studentas
iš Vilniaus, jis paaiškino, kad KTU informatikos kryptyje yra 1 vietą Lietuvoje užimantis universitetas
(neaišku, ar tai yra oficialus reitingas, ar ne), tai lėmė jo sprendimą. Ekspertų grupė pastebėjo, kad
doktorantai yra įpratę trumpesnį ar ilgesnį (paprastai trumpesnį) laiką studijuoti užsienyje, tai turėtų
būti skatinama. VV akcentuoja tarptautiškumą, tiek per kviestinius darbuotojus iš užsienio, tiek per
dalyvavimą tarptautiniuose (įskaitant ES) moksliniuose projektuose, tiek per bendradarbiavimą su
užsienio universitetais. Apibendrinant, VV mokslinė veikla yra aukšto lygio ir pripažinta nacionaliniu
lygmeniu.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV veiklos kryptis akivaizdžiai yra svarbi Kauno apskrities ekonominiam augimui, nes mokslinių
tyrimų rezultatai / žinios pritaikomi praktikoje, o vietos pramonėje gali dirbti aukštos kvalifikacijos
doktorantai. VV taip pat yra svarbus MTEP partneris už akademinės bendruomenės ribų. VV labai
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sėkmingai bendradarbiauja su verslo partneriais, išugdė daug startuolių. Tačiau šios sėkmės
finansinė išraiška yra kukli. 2017 m. su ūkiniais subjektais galiojo tik 3 sutartys, kurių bendra vertė yra
122 000 Eur. VV darbuotojai aktyviai dalyvauja ekspertų grupėse ir konferencijų komitetuose, tačiau
yra daugiausiai / išskirtinai tik vietos mokslinių žurnalų redakcinių komisijų nariai. VV nariai aktyviai
dalyvauja mokslo populiarinimo veikloje, ypač dirbama su moksleiviais, tačiau taip pat aktyviai
reiškiamasi švietimo ir naujienų tinklalapiuose, programavimo forumuose ir programavimo
paskaitose.
MTEP veiklos perspektyvumas
2018 m. pradžioje VV pradėjo įgyvendinti savo mokslinės veiklos transformavimo strateginį planą ir
paskyrė du pagrindinius tyrėjus, kurių užduotis – įkurti formalias mokslines grupes, formalizuoti
mokslinę veiklą ir suderinti ją su VV nustatytomis strateginėmis mokslinių tyrimų šakoms: daiktų
internetas, semantika ir žinių inžinerija. Ekspertų grupė teigiamai vertina šio plano įgyvendinimą. VV
turi gerą pagrindą plėtrai dėl puikios reputacijos Lietuvoje. VV turi modernią mokslinių tyrimų
infrastruktūrą. Šiuo metu VV atlieka daugiausiai / išskirtinai taikomuosius tyrimus, ekspertų grupė
nepastebėjo vykdomų mokslinių tyrimų pažangiausiose kryptyse. Tačiau nuo 2018 m. pradžios
pradėtas įgyvendinti struktūruotas mokslinės veiklos planas su aktualiomis MTEP temomis.
Vertinamu laikotarpiui beveik perpus sumažėjo bendras VV finansavimas. Taip yra dėl didelio
nacionalinio MTEP finansavimo sumažėjimo – nuo 882 000 Eur iki 61 000 Eur 2013–2017 m.
laikotarpiu. Laimei tuo pačiu laikotarpiu nuo 86 000 Eur iki 244 000 Eur padidėjo tarptautinis
mokslinių tyrimų finansavimas, išugdyta daug startuolių. Ateinančiais metais reikėtų stiprinti
santykius su verslo sektoriumi, įskaitant tarptautiniu lygmeniu. Darbuotojų amžiaus pasiskirstymas
geras, rotacija – nedidelė. Patenkinamas doktorantūros studentų skaičius (30), yra pirmųjų
tarptautiškumo požymių (apie 10 % studentų yra iš užsienio). Turėtų būti patvirtintas VV perėjimas
prie tarptautinio lygmens. Tai taip pat leis darbuotojams padidinti citavimų skaičių. Nors šis skaičius
ir yra patenkinamas, tarptautinių citavimų, ypač Q1 žurnaluose, skaičius vis dar yra mažas. Ekspertų
grupė mano, kad dėl stipraus VV pagrindo ir intensyvios veiklos, VV turi galimybę pagerinti savo
reitingą 2 balais per ateinančius 5–10 metų.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė mano, kad VV turi pakankamai potencialo, kad per ateinančius 5–10 metų pagerintų
savo MTEP balą.
1. Kad VV dar labiau pagerintų savo MTEP veiklos kokybę, ekspertų grupė rekomenduoja VV paskirti
dalį savo mokslinės veiklos naujoviškoms, pažangiausioms temoms.
2. Kalbant apie finansinę paramą, VV rekomenduojama skirti daugiau dėmesio nacionalinėms ir
tarptautinėms konkursinėms MTEP finansavimo programoms ir padidinti pajamas iš MTEP sutarčių,
taip dar labiau sustiprinant MTEP veiklą.
3. Ekspertų komisija siūlo geriau išnaudoti VV dominuojančią poziciją Lietuvoje, pritraukiant daugiau
doktorantų ne iš Kauno regiono.
4. Ekspertų grupė rekomenduoja, kad visiems doktorantūros studentams, ankstesnes studijas
baigusiems Lietuvos universitetuose, būtų privaloma vykti mokslinės stažuotės į užsienio mokslo
tiriamąją instituciją bent 3 mėnesiams. Ekspertų grupė taip pat rekomenduoja VV padidinti
doktorantūros studentų iš užsienio skaičių, kad šie studentai sudarytų apie 20 % visų doktorantūros
studentų.
5. Ekspertų grupė rekomenduoja naudoti doktorantus kaip strateginį įrankį ilgalaikiam
tarptautiškumo gerinimui.
6. Grupė rekomenduoja VV
koncentruotis daugiausiai / išskirtinai į publikacijas aukštai
reitinguojamuose tarptautiniuose žurnaluose ir konferencijose, taip didinant citavimų skaičių ir
gerinant tarptautinį įtakingumą.
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Mechanika, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Mechanika

VV pavadinimas

Mechanika

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

15,96

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

76,56

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Energetika ir termoinžinerija (06T)

3

1,29

10,75

Mechanikos inžinerija (09T)

4

14,05

52,16

Transporto inžinerija (03T)

2

0,62

13,65

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Energetika ir termoinžinerija (06T)

Energetikos ir termoinžinerijos (ET) kryptyje vykdoma stipri mokslinė veikla, tačiau tarptautinis
pripažinimas ribotas. Kai kurie darbuotojai yra paskelbę straipsnių tarptautiniuose žurnaluose, tačiau
citavimas šiuo metu yra nedidelis. Visi pateikti moksliniai darbai priklauso ET. Tai rodo, kad
nepriklausoma mokslinė veikla vykdoma kompetentingai. Tačiau tarptautinis bendradarbiavimas
padidintų VV matomumą ir pakeltų mokslinės veiklos lygį. ET atstovai yra skaitę kelis pranešimus
visame pasaulyje vykusiose mokslinėse konferencijose. Keli darbuotojai yra sulaukę tarptautinių
įmonių, vietos savivaldybės ir ministerijų pripažinimo už pasiekimus energetikos kryptyje. ET taip pat
turi kelias sutartis su vietos įmonėmis. Tačiau reikėtų stengtis prisijungti prie stambesnio masto
tarptautinės MTEP veiklos (stambių konsorciumų). Per pastarųjų 5 metų laikotarpį doktorantūros
studentų apykaita buvo stabili, 2017 m. pradėjo studijuoti doktorantas iš užsienio.
Mechanikos inžinerija (09T)

Mechanikos inžinerijos (ME) kryptyje vykdoma aukšto lygio mokslinė veikla, sulaukta tarptautinio
pripažinimo. Dirba pakankamai darbuotojų, kad būtų skiriamas reikiamas dėmesys tiek mokslinei
veiklai, tiek mokymui, o moksliniai tyrimai yra paskelbti aukšto lygio moksliniuose leidiniuose, pvz.,
Sensors. ME turi kelias mokslinės veiklos kryptis, susijusias su medžiagų elgesiu ir kitomis temomis,
įskaitant žmogaus kūno dinamiką. Stipriausia šaka – pjezomechanika. Šioje šakoje ne tik paskelbtos
aukšto lygio mokslinės publikacijos, bet ir gauta patento licencija. MI nariai yra pristatę savo tyrimų
rezultatus pripažintose tarptautinėse konferencijose Europoje ir JAV. Du darbuotojai yra gavę
apdovanojimų už MTEP pasiekimus. MI nariai yra dalyvavę keliuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose
projektuose, iš šių projektų gautos pajamos sudaro įspūdingą biudžeto dalį. Vykdomas stipri
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doktorantūros programa, studijuoja tiek vietiniai, tiek iš užsienio atvykę doktorantai. Per
pastaruosius 5 metus apgintos 28 daktaro disertacijos.
Transporto inžinerija (03T)

Transporto inžinerijos (TI) MTEP veikla yra patenkinama nacionaliniu lygmeniu. Pagal pateiktą
medžiagą ir vizitų metu patvirtintą informaciją galima teigti, kad TI kolektyvas yra nedidelis, tai
atsispindi veiklos rezultatuose. Kaip geruosius pavyzdžius galima paminėti publikacijas tarptautinio
lygio leidiniuose. Tačiau bendras poveikis mokslinei bendruomenei yra vidutiniškas. Mokslinės
veiklos rezultatai pristatomi mokslinėse konferencijos, tačiau renkantis konferencijas dažnai
apsiribojama buvusios Sovietų Sąjungos šalimis (3 iš 4 konferencijų). Darbuotojai yra dalyvavę
keliuose nacionaliniuose projektuose, tai padarė teigiamą poveikį vietos bendruomenei. Savianalizės
suvestinėje nenurodyti TI darbuotojų už MTEP veiklą gauti nacionaliniai ar tarptautiniai
apdovanojimai. Vizito metu nurodyti keli akademiniai ir verslo sektoriaus partneriai, aptarti ateities
planai, tačiau vertinamu laikotarpiu su transporto inžinerija susijusi tarptautinė projektinė veikla
buvo ribota. Tarptautiniais konsorciumais paremtų projektų trūkumas riboja padalinio matomumą.
Kai kurios projektinės temos, kurios pagal vietos klasifikaciją priklauso transporto inžinerijos sričiai
(pvz., „Naujo tipo lazerinio šaudymo simuliatoriaus sukūrimas, ištyrimas ir pritaikymas“), tačiau kitos
transporto inžinerijos krypties mokslinės temos nėra pakankamai aprėpiamos. Kai kurie TI
darbuotojai atstovauja Lietuvą tarptautinėse organizacijose. Per pastaruosius 5 metus apgintos 4
daktaro disertacijos. Doktorantų įsitraukimas šiuo metu yra gerokai žemesnis nei vidutinis. 2014–
2016 m. laikotarpiu doktorantai nedalyvavo TI veikloje.
Konkrečiau, reikia pastebėti:
i) Dauguma straipsnių, parašytų rengiant daktaro disertacijas per pastaruosius 5 metus publikuoti
nacionalinio lygio leidiniuose, kurių tarptautinis matomumas yra ribotas. Be to, daugeliu atveju
redaktoriai ar redakcinių komisijų nariai yra KTU darbuotojai, tad kyla klausimų dėl proceso
nešališkumo.
ii) Mechatronikos institutas, Mechaninės inžinerijos ir dizaino fakultetas, Panevėžio technologijų ir
verslo fakultetas sudaro VV, o su energetika mechanika ir transportu susijusi darbuotojų patirtis
užtikrina išties tarpdisciplininį VV pobūdį.
iii) ET, MI ir TI mokslinės veiklos rezultatai (publikacijos) skiriasi. Vidutinė vertė yra gera tačiau dar yra
kur tobulėti. Kolektyvų didžiai nevienodi, tai atsispindi rezultatuose. MI turi išsamų publikacijų ir
projektų sąrašą, šiais atžvilgiais tai – stipriausia programa. Tuo metu TI vos turi reikiamą mokslininkų
skaičių, kai kurių tyrimų temos labiau susiję su mechanikos, o ne transporto inžinerija.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdomi moksliniai tyrimai yra reikšmingi visuomenei. VV yra kelių MTEP veiklų mokslinių tyrimų
partneris, bendradarbiaujama su verslu. Mokslinis bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu yra
geresnis nei vidutinis. Kadangi mokslo kryptis atitinka vietinės visuomenės poreikius, VV nariai teikia
konsultacijas vietiniams sprendimų priėmėjams. Jų veikla yra susijusi su transporto sistemomis,
energetika ir mechatronika. Neseniai pradėta, tačiau svarbi veikla taip pat yra susijusi su kosmoso
temomis, VV svariai prisidėjo prie LitSat projekto. Be nacionaliniu lygmeniu svarbių temų, kelios
konsultacijos suteiktos vietinėms įmonėms, VV darbuotojai yra įsitraukę į tarptautinių konsorciumų
veiklą. Kai kurias atvejais (pjezomechanika) patentuotiems moksliniams tyrimams dėl darbo su verslo
sektoriumi suteikta licencija. Bendradarbiavimas karinėmis temomis, nors ir ribotas mokslinės
produkcijos atžvilgiu, yra svarbus Lietuvos krašto apsaugai. VV darbuotojai yra organizavę kelias
nacionalines ir tarptautines konferencijas Lietuvoje ir užsienyje. Mokslininkai yra kelių redakcinių
komisijų nariai, atstovauja Lietuvą tarptautinėse organizacijose ir forumuose. Daugelis mokslininkų
taip pat priklauso nacionalinėms ir tarptautinėms patariamosioms grupėms. Mokslo populiarinimo
veikla vykdoma per straipsnius vietos žurnaluose, televizijos interviu, dirbtuves, atvirų durų dienas ir
pan.
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MTEP veiklos perspektyvumas
VV potencialiai gali pagerinti savo reitingą. Neseniai įsigyta įrangos ir prietaisų, leisiančių VV atlikti
dar aukštesnio lygio mokslinius tyrimus ir padės bendradarbiaujant su įmonėmis. Mokslinių tyrimų ir
mokymo infrastruktūrą sudaro laboratorijos. Reikia pastebėti, kad didžioji dalis šios infrastruktūros
yra skirta mechanikos inžinerijos ir energetikos temoms. Studentams prieinama infrastruktūra, kurią
naudodami jie su laborantų pagalba gali įgyvendinti mokslinius ir studijų projektus (3D
spausdintuvai, CNC staklės ir pan.) Taip pat yra gerų pavyzdžių, kai vietos įmonės, kurios yra stambių
tarptautinių įmonių (pvz., „Volkswagen“) subrangovės, reguliariai atlieka testus naudodamos VV
infrastruktūrą. Gerai išvystytos galimybės kitiems universitetams ir įmonėms naudotis MTEP
infrastruktūra, tačiau dar yra daug kur tobulėti, nes paskutinis naudojimo valandų laikotarpis rodo,
kad įrangos panaudojimas yra gana nedidelis. Daugiausiai išvystytos veiklos ir veiksmai yra susiję su
mechanikos inžinerija. Būtina skirti dėmesio ir kitoms VV kryptimis – kolektyvo dydis jau dabar yra
kritiškai mažas, tai riboja tarptautiškumo galimybes. Darbuotojų amžiaus pasiskirstymas rodo, kad
norint tvariai vystytis ateityje reikės vykdyti darbuotojų paiešką. Vizito metu ekspertų grupė
susipažino su keliais entuziastingais jaunaisiais mokslininkais. Mokslinis kolektyvas, kurį sudaro
profesoriai, docentai ir jaunesnieji mokslininkai yra pasišventęs savo veiklai. Dauguma darbuotojų
yra išvykę trumpalaikių komandiruočių į užsienį. Šių vizitų trukmė – iki dviejų savaičių. KTU turi aiškią
žmogiškųjų ir kitų išteklių valdymo politiką. Yra numatytas visapusiškas, vizija grįstas strateginis
planas, nors atrodo, kad jis nelabai gerai suderintas su esama situacija, ypač atsižvelgiant į ribotus
žmogiškuosius išteklius kai kuriuose kryptyse. Remiantis pateikta medžiaga (savianalizės suvestinė ir
pan.), aprašyta strategija yra gana plati, jai trūksta aiškių etapų ir grafiko. VV turėtų išanalizuoti
situaciją ir nuspręsti, kaip remti esamas kryptis, kurių produkcija yra ribota. Vizito metu pristatyti keli
ateities bendradarbiavimo planai, todėl daugelyje sričių vis dar yra augimo potencialo. VV turėtų
numatyti aiškius prioritetus ir sutelkti žmogiškuosius ir finansinius išteklius pagal numatytą planą.
Milžiniškas potencialas – su karyba susijusiose temose, šioje kryptyje VV dar nėra išnaudojęs viso savo
potencialo.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Apibendrinant, VV gana neblogai vykdo savo veiklą. Tačiau dėl skirtingų sričių specifikos būtina
tobulinti veiklą.
1. VV apima kelias mokslines temas, kurių moksliniai interesai yra susiję, o dėl to gali iš dalies sutapti
atliekami moksliniai tyrimai. Jei VV tikslas yra tapti nacionaliniu (o ilgainiui ir tarptautiniu) lyderiu,
būtina konsoliduoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, ypač transporto inžinerijos sektoriuje.
2. Tarptautinis bendradarbiavimas turėtų būti prioritetine sritimi, nes tai lemia bendradarbiavimo
projektų atsiradimą ateityje. Tai padėtų pagerinti matomumą ir pakelti mokslinį lygį.
3. Pastebima tendencija publikuoti mokslinius straipsnius gerus tarptautinius reitingus turinčiuose
žurnaluose. Šią tendenciją reikia stipriai skatinti, pavyzdžiui, doktorantūros vadovai turėtų skatinti
doktorantus publikuoti aukštai reitinguojamuose tarptautiniuose žurnaluose. Praeityje dauguma
doktorantų straipsnių buvo publikuojami nacionaliniuose žurnaluose. Atsižvelgiant į tai, kad šių
žurnalų tarptautinis matomumas yra ribotas, šios publikacijos nesukelia ilgalaikio teigiamo poveikio
jaunųjų mokslininkų ateičiai.
4. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad VV būtų patrauklesnis užsienio doktorantūros
studentams.
5. VV taip pat turėtų skirti dėmesį programoms / ištekliams, leidžiantiems pritraukti užsienio
mokslininkus į vietos mokslines grupes, o vietos mokslininkai turėtų būti skatinami naudotis vizitų į
kitus universitetus galimybėmis, taip kuriant ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais.
6. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas konferencijomis, pirmiausiai toms, kurių tarptautinis
pripažinimas yra didžiausias.
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Medžiagų inžinerija, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Medžiagos

VV pavadinimas

Medžiagų inžinerija

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

12,47

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

28,64

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Medžiagų inžinerija (08T)

4

28,64

12,47

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Medžiagų inžinerija (08T)

Vykdoma aukšto lygio, tarptautiniu mastu pripažįstama mokslinė veikla. Veikia mokslinė grupė,
kryptingai atliekanti aukštos kokybės mokslinius tyrimus medžiagų inžinerijos kryptyje. Vykdomi tiek
fundamentiniai moksliniai tyrimai, tiek taikomieji tarpdisciplininiai projektai. Mokslinė veikla yra gerai
organizuota, yra aiškios jos kryptys ir lyderiai. Mokslinės veiklos intensyvumas geras tiek nacionaliniu,
tiek tarptautiniu lygmeniu, pakankama įtaka pasaulinei medžiagotyros bendruomenei – egzistuoja
stiprūs bendradarbiavimo ryšiai su Europos ir Azijos universitetais ir moksliniais institutais. Vertintu
laikotarpiu VV paskelbė gerą publikacijų skaičių pagal MVDDA aukščiausios kokybės žurnaluose.
Vertintu laikotarpiu padidėjo straipsnių, kurių bendraautoriai yra užsienio mokslininkai, skaičius.
Kalbant apie mokslinės produkcijos kokybę, publikuojami straipsniai yra konkurencingi tarptautiniu
lygmeniu, tačiau pranešimai konferencijose nėra tokie reikšmingi. VV puikiai dalyvauja kai kuriose
medžiagų srities tarptautinėse konferencijose (pvz., „E-MRS“), bet dauguma konferencinės veiklos
vyksta Baltijos regione. Vertintu laikotarpiu pajamos iš mokslinės veiklos vienam VDDA buvo kuklios,
šis skaičius mažėjo. Užsitikrintas finansavimas ateityje daugiausia yra gautas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektų. Kita vertus įspūdingas doktorantų skaičius, iš jų galima spręsti apie
aukšto lygio mokslinį vadovavimą ir akademiniam tobulėjimui teikiamą svarbą. Gera dalis doktorantų
yra iš užsienio. Vidutinė doktorantūros studijų trukmė yra kiek per didelė pagal dabartines
rekomendacijas, tačiau ši trukmė mažėja.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės
bendruomenės ribų. Kai kuriose kryptyse VV yra įtakingas tarptautiniu mastu, tačiau veikla už
akademinės bendruomenės ribų daugiausiai yra nacionalinės reikšmės. Geras profesinės veiklos lygis
(konferencijos, vizitai į užsienį, redakcinės komisijos, dalyvavimas mokslininkų tinkluose), tačiau
visuomeninė veikla nėra tokia stipri. VV nariai dažnai laimi nacionalinius apdovanojimus, tačiau
tarptautinis pripažinimas yra labai ribotas (pvz., tik vienas garbės profesoriaus vardas Danijos
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universitete). VV koncentruojasi į fundamentinius turimus medžiagotyros srityje, šie tyrimai nėra
virtę reikšmingais pramoniniais projektais ar mokslo populiarinimo veikla. Žinių mainai su verslo
sektoriumi daugiausiai vyksta atvirų laboratorijų forma, sutarčių apimtis nedidelė ir pastaraisiais
metais mažėjanti. Tarptautinis finansavimas ir pramoniniai projektai yra labai nedideli gana nemažai
tyrėjų komandai, siekiančiai tarptautinio pastebimumo. Buvo pateikti labai sėkmingos plėtros
holografijos srityje pavyzdžiai, kurių dėka įsikūrė įmonės ir gautos pajamos iš pramoninės veiklos,
tačiau ši veikla yra gana nedidelės apimties ir turėtų būti plečiama, kad būtų išlaikoma VV turima
infrastruktūra.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi potencialo išlaikyti turimą poziciją. VV yra įsikūręs naujame pastate, reikšmingai investuota į
įrangą. VV pasirinktos mokslinių tyrimų kryptis yra labai aktualios, visos keturios temos turi patyrusių
mokslininkų. Dabartinė komanda labai sėkmingai pritraukia doktorantūros studentus, atsižvelgus į
naują infrastruktūrą ši tendencija greičiausiai išliks. Egzistuoja labai aiški strategija vykdyti aukšto
lygio mokslinę veiklą keturiose pagrindinėse mokslinių tyrimų šakose: jutiklių ir aktuatorių
medžiagos ir nanostruktūros, organinės medžiagos energetikai ir elektronikai, funkcinės medžiagos
biologiniam taikymui ir struktūrinės medžiagos. Šios šakos atitinka dabartinius Lietuvos sumanios
specializacijos strategijos prioritetus (konkrečiau, naujoviški gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos ir energetika bei darnus vystymasis). Tačiau būtų galima pagerinti sinergiją tarp įvairių
mokslinių tyrimų krypčių ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, taip pritraukiant
labiau tarpdisciplininius projektus. Atrodo, kad kiekviena komanda turi nepriklausomą įrangos ir
žmogiškųjų išteklių strategiją. Darbuotojų amžiaus pasiskirstymas yra labai geras, taip pat reikia
pastebėti nemažą techninių ir administracinių darbuotojų dalį. Intensyvesnis atviros prieigos
laboratorijos naudojimas bus labai svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje siekiant palaikyti ar padidinti
mokslinės veiklos intensyvumą, tačiau šiuo metu nėra numatyta planų kaip tai pasiekti. Aiškūs VV
planai kaip palaikyti aukštos kokybės mokslinius tyrimus (MT), tačiau neužsimenama apie taikomąją
veiklą (ekonominę plėtrą, EP), o paprastai tai yra būtina siekiant bendradarbiauti su verslo
sektoriumi. Mokslinė infrastruktūra yra gera, tačiau nėra tarptautinius mokslininkus vizitams
galinčios pritraukti unikalios infrastruktūros.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Per pastaruosius kelis metus VV gavo reikšmingų investicijų į įrangą ir infrastruktūrą ir turi reikiamą
patirtį išnaudoti šį pranašumą. Tačiau nepaisant to, pajamos iš mokslinės veiklos yra kuklios, sunku
pasakyti, kaip šią infrastruktūrą galima išlaikyti negaunant daugiau finansavimo ir neplečiant veiklos.
Egzistuoja platus puikios infrastruktūros spektras, tačiau nėra unikalios įrangos / infrastruktūros,
galinčios pritraukti išorinius mokslininkus.
2. Mokslinės veiklos planuose dominuoja ateityje numatytos fundamentaliųjų tyrimų kryptys, VV
vienareikšmiškai reikia tęsti aukštos kokybės darbą, kad būtų išlaikyta turima mokslinė reputacija.
3. Vykdomuose projektuose vyrauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai, būtina
finansavimo šaltinių diversifikacija, kad būtų gaunamos reikiamos pajamos palaikyti visas naujos
infrastruktūros galimybes ir vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus. Tai, kad VV vadovauja
dviem neseniai laimėtiems „Horizon 2020“ projektams yra labai geras ženklas, tačiau ateityje reikės
daugiau.
4. Taip pat reikės išspręsti mažėjanti Nacionalinių mokslo programų finansavimą (ar bent jau jo
nestabilumą).
5. Padėtų lankstesnis požiūris į dalyvavimo moksliniuose projektuose plėtrą: bendradarbiavimas su
organizacijomis, vykdančioms daugiau pramoninių tyrimų (pvz., LEI) galėtų išplėsti galimybių spektrą,
norint pritraukti daugiau pajamų iš verslo sektoriumi būtina palaikyti fundamentinių ir taikomųjų
tyrimų pusiausvyrą.
6. Be gero mokslinių tyrimų panaudojimo ir ekonominės plėtros plano, susieto su bendradarbiavimu
su verslu, sunku įsivaizduoti tolimesnę VV plėtrą.
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7. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti konferencijų ir žurnalų atrankai. Konferencijos yra galimybė VV būti
išgirstam už Baltijos regiono ribų. Šiuo metu pasirenkami žurnalai dažnai yra vietos ar atviros prieigos
žurnalai, kurie nėra aukščiausios kokybės.
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Statybos inžinerija, Kauno technologijos universitetas
VV santrumpa

KTU_Statyba

VV pavadinimas

Statybos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

12,12

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

34,8

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Statybos inžinerija (02T)

3

34,8

12,12

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Statybos inžinerijos VV dirba 18 mokslininkų, 47 dėstytojai (8 profesoriai, 20 docentų ir 19 lektorių),
55 darbuotojai ir 13 doktorantų. Darbuotojų amžiaus vidurkis yra gana didelis. VV turi kritinę masę,
leidžiančią VV būti įtakingam nacionaliniu lygmeniu. Turimas laboratorijos sudaro Statybinių
medžiagų ir konstrukcijų laboratorija, Pastatų energinių sistemų ir mikroklimato laboratorija,
Statybinės fizikos laboratorija, Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija, Mechanikos
laboratorija ir Transportavimo ir statybos laboratorija. Remiantis VV turima įranga, stipriausios šakos
yra šios: pastatų apšiltinimo medžiagų šiluminės savybės, statybinės medžiagos ir konstrukcijos,
betono technologijos, medžiagų patvarumas, nedestrukcinis testavimas, vidaus aplinkos, šildymo,
vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos ir skysčių mechanika. Šios temos atitinka svarbiausias
tyrimų lauko problemas. VV atlieka finansuojamus projektus, kurių pajamos siekia nuo 5 000 Eur iki
50 000 Eur. Nemažai iš šių paslaugų tiekiamos įmonėms, tai yra, tai nėra fundamentiniai moksliniai
tyrimai. Nepaisant to, VV dalyvauja „COST“, „Erasmus“ ir kitose tarptautinėse programose, kurios yra
labai sėkmingos europiniame lygmenyje.
Mokslinių tyrimų temos yra adekvačios, bet bendras VV poveikis mokslinei bendruomenei,
sprendžiant pagal publikacijas recenzuojamuose žurnaluose, išlieka nedidelis. Doktorantūros
studentų skaičius per mažas, kad laboratoriją būtų galima laikyti reikšminga tarptautiniu mastu.
Darbuotojai skelbia savo tyrimus aukštai reitinguojamuose, gerą reputaciją turinčiuose moksliniuose
žurnaluose. Pastaraisiais metais (2016–2017 m.) publikacijų skaičius padidėjo, šiuo metu „WoS“ yra
daugiau nei 20 publikacijų. VV darbuotojai dalyvauja ir skaito žodinius pranešimus žinomose
tarptautinėse konferencijose vykstančiose įvairiose Europos šalyse, pvz., Jungtinėje Karalystėje,
Lenkijoje ir Graikijoje. Darbuotojai iš nacionalinių institucijų ir universiteto (Rektoriaus prizas) yra
gavę apdovanojimų už MTEP veiklą. Ryšys tarp doktorantūros studentų ir jų vadovų akivaizdžiai yra
labai geras.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdomi moksliniai tyrimai yra reikšmingi visuomenei. KTU_Statyba yra VV, kuris yra labai
orientuotas į statybų sektoriaus poreikius. Struktūra yra gera, mokslinė produkcija atsižvelgus į dydį
yra patenkinama. Mokslinių interesų spektras yra platus ir tarpdiscipliniškas, šie interesai
nesidubliuoja su konkurencinėmis statybos inžinerijos institucijomis.
Gerai bendradarbiaujama su kitomis universiteto katedromis. Laboratorinė infrastruktūra yra gera.
Bendras VV finansavimas yra pakankamo dydžio. Deja, pajamos iš sutarčių, kurios yra pagrįstos
moksline produkcija ar moksliniu bendradarbiavimu, yra ribotos. Bendradarbiavimas su įmonėmis
labiau apsiriboja paslaugomis, o ne fundamentiniais tyrimais ir plėtra. Kaip nurodyta VV savianalizės
suvestinėje, iššūkis yra sukurti sistemą, leidžiančią išlaikyti geriausius mokslininkus (ar sukuria
esamiems darbuotojams laiko, kurį jie gali skirti mokslinei veiklai), tai suteikia galimybių gerinti
tarptautinius mainus ir laimėti konkursinius projektus.
VV sprendžia nemažai techninių problemų, susijusių su tokiomis temomis kaip: gofruotų lakštų
dengimas TiO2 oksidu, viadukų betonavimas ir sutvirtinimas, skalūnų pelenų naudojimas kelio
pagrinde ir pan. Mokslininkai dalyvauja daugelyje darbo grupių ir komisijų, kurias subūrė nacionalinės
institucijos, organizacijos ir statybų bendrovės, pvz., Lietuvos standartizacijos taryba ar Mokslo
inovacijų ir technologijų agentūra. VV teikia platų konsultacijų spektrą viešiesiems ir ūkiniams
subjektams. Konsultacijų temos: efektyvios termoizoliacinės sistemos, betonavimo darbai, betoninių
grindų degradacija ir kt. Ekspertų grupė padarė išvadą, kad VV veikla yra labai gera nacionaliniu
lygmeniu. VV organizuoja kelias konferencijas ir seminarus, įskaitant ir tarptautiniu lygmeniu.
Mokslininkai yra kai kurių mokslinių žurnalų redakcinių komisijų nariai. Jie taip pat yra tarptautinių
darbo grupių ir asociacijų nariai. VV darbuotojai taip pat yra tarptautinių ekspertų grupių nariai.
Nepaisant to, įsitraukimas į tarptautinę veiklą vis dar yra ribotas. VV vykdo kai kurias mokslo
populiarinimo veiklas, daugiausiai tai yra pranešimai spaudai. VV taip pat bendradarbiauja su verslu.
Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP
veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų, iš esmės nacionaliniu lygmeniu.
MTEP veiklos perspektyvumas
Šio VV veikla yra labai perspektyvi Tai parodo šie savianalizės suvestinėse nurodyti ar vizito metu
išsiaiškinti faktai:
(i) VV turi gerą mokslinės veiklos kultūrą ir aplinką (universitetas);
(ii) yra aiškus įsipareigojimas kurti tarptautinius ryšius;
(iii) VV ketina stiprinti tarpdiscipliniškumą ir vykdyti mokslinius projektus su strateginiais partneriais
(išoriniais ir vidiniais).
(iv) VV nariai, kai tik įmanoma, ketina mokslinius tyrimus paversti technologine plėtra ir inovacijomis.
Be to aiškiai matyti, kad VV darbuotojų turimi įgūdžiai išties yra reikalingi, nes jie yra susiję su
kryptimis, kurios atspindi vietos ir tarptautinių įmonių bei visuomenės poreikius. Konkretus pavyzdys
– klimato kaitos sukeltos aplinkos problemos. VV puikiai įsisavino šią žinutę, šiuo metu atliekami
tyrimai atliekų tvarkymo ir perdirbimo, skaitmeninimo, energijos taupymo ir naujų pastatų statybos
šakose. Pasirinktos kryptys, su tokiais raktiniais žodžiais kaip „Statyba 4.0“, „Pastatai kaip elektrinės“
ir noras dalyvauti europinėje „Horizontas 2020“ programoje rodo, kad grupė juda reikiama linkme
siekdama artimiausiais metais padidinti savo tarptautinį matomumą. Apibendrinant, ekspertų grupė
mano, kad VV yra pajėgus pagerinti savo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio
rodiklius 2 balais per artimiausius 5–10 metų.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Rekomenduojama:
1. Išplėsti medžiagų testavimą verslo sektoriui. Tai pagerintų ekonominę VV padėtį. VV galėtų veikti
kaip akredituotas (taigi tarptautinis) testavimo institutas. Tačiau taip pat proporcingai derėtų
finansuoti ir fundamentinius tyrimus (žr. stambias korporacijas, tokias kaip „Heidelberger Cement“,
„Holcim“, ir „Sika“).
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2. Toliau išplėsti ir modernizuoti laboratorinę infrastruktūrą. Šiuos veiksmus reikėtų koordinuoti su
VGTU, kad būtų koncentruojamasi į skirtingus prioritetus;
3. Derėtų plėsti bendradarbiavimą su stambiomis tarptautinėmis statybinių medžiagų sektoriaus
grupėmis. Tai turėtų žengti koja kojon su reikšmingų trečiųjų šalių finansavimo padidėjimu
(pramonė, ES, nacionalinės statybos inžinerijos galimybės).
4. Ekologiškos statybos ir statybinės medžiagos yra aktualios temos, jose reikėtų vykdyti tyrimus.
5. VV turėtų teikti daugiau straipsnių publikacijai aukštai reitinguojamuose žurnaluose.
6. Pageidautina išvystyti efektyvesnes paramos sistemas (mokymai, dirbtuvės ir pan.).
7. Pageidautina didinti darbuotojų tarptautiškumą, tai būtų galima daryti skatinant mokslines
atostogas ir kviečiantis svečius iš užsienio.
8. Derėtų inicijuoti ilgalaikį vidutinio darbuotojų amžiaus mažinimą didinant doktorantų skaičių ir
kitomis priemonėmis.
9. Ilgainiui reikėtų skatinti doktorantūros disertacijas su straipsniais ISI žurnaluose.
10. Doktorantūros studentams reikėtų rasti geresnius finansavimo šaltinius, nes jie per dažnai su
savo doktorantūros projektu dirba ne visą darbo dieną.
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Technologiniai mokslai, Klaipėdos universitetas
VV santrumpa

KU_T

VV pavadinimas

Technologiniai mokslai

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

12,4

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

30,73

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Chemijos inžinerija (05T)

1

1

4,09

Statybos inžinerija (02T)

2

1,13

3,32

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

2

0,7

4,18

Aplinkos inžinerija (04T)

3

1,78

1,32

Informatikos inžinerija (07T)

2

2,44

6,32

Mechanikos inžinerija (09T)

2

3,04

4,88

Transporto inžinerija (03T)

2

2,31

6,62

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Chemijos inžinerija (05T)

Atliekamų mokslinių tyrimų lygis yra žemas. VV mokslinis padalinys (MP) turi tik 1 VDDA su mokslo
laipsniu ir 4,09 dėstytojus pagal VDDA su mokslo laipsniu. Mokslinių padalinių 05T ir 04T nurodyta
geriausia mokslinė produkcija dubliuojasi, pvz., DOI 10.1007/s11270-014-1959-0 ir
DOI:10.1007/s11356-015-4725-y. Tai taip pat galioja ir kitoms pateiktos informacijos sritims. Todėl
daugelis iš šių aspektų buvo aptarti tinkamesnėje Aplinkos inžinerijos kryptyje. MP sėkmingai laimi
konkursinius MTEP projektus šiuo mastu. Tačiau šie laimėjimai yra maži palyginus su nacionaliniais
VV (05T), didelė dalis sąrašo kartojasi. Pateikiamas nedidelis geriausios mokslinės produkcijos,
publikuotos tarptautiniuose žurnaluose, sąrašas, citavimas ribotas. Pranešimai daugiausiai skaitomi
Baltijos / ES regione, pripažinimas už Lietuvos ribų ribotas.
Statybos inžinerija (02T)

MP vertinamas kaip vykdantis patenkinamą mokslinę veiklą nacionaliniu lygmeniu. Dauguma
nurodytų publikacijų skelbtos arba konferencijų pranešimų rinkiniuose arba nereitinguojamuose
nacionaliniuose žurnaluose. Dalyvavimas konferencijose apsiriboja Rusija ir Rytų Europa, mokslinių
tyrimų finansavimas labai ribotas. Doktorantūros studijos vyksta ribotai. Paminėtos plėtros sritys yra
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tiesiogiai susiję su jūrinių struktūrų inžinerija ir technologiniu vertinimu, pvz., giliavandenių uostų
parinkimu, vėjo turbinų parinkimu ir krantinės sienos vertinimu.
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

MP vertinamas kaip vykdantis patenkinamą mokslinę veiklą nacionaliniu lygmeniu. Geriausios
mokslinės produkcijos sąrašas yra labai kuklus. ES vykusiose konferencijose skaitytas nedidelis
skaičius pranešimų, gauti apdovanojimai užsienio konkursuose. MTEP veikla daugiausiai vykdyta su
nedideliais projektais Lietuvoje.
Aplinkos inžinerija (04T)

Atliekami aukšto lygio, nacionaliniu mastu pripažinti moksliniai tyrimai. Tačiau, kaip aptarta anksčiau
(05T), geriausios mokslinės produkcijos ir geriausių užsienio konferencijose skaitytų pranešimų
sąrašai dubliuojasi. Mokslo laipsnius turinčių mokslo darbuotojų ir dėstytojų VVDA skaičiai yra labai
nedideli. Daug duomenų apie dalyvavimą konkursiniuose MTEP projektuose dubliuojasi su 04T.
Tačiau laimėti projektai labiau atitinka aplinkos inžineriją ir todėl priskiriami šiam moksliniam
padaliniui. Aplinkos inžinerijos kryptyje vykdoma įvairi mokslinė veikla tokiomis temomis kaip
bioremediacija, į atmosferą išmetami teršalai, biodegalai, atliekų valorizacija ir aplinkosaugos
vadyba. Mokslinės veiklos fragmentacija atsispindi žurnalų, kuriuose publikuojami mokslinės veiklos
rezultatai kokybėje: nuo beveik necituojamų ar mažai cituojamų žurnalų iki daug cituojamų žurnalų.
Dalyvavimas konferencijose pakankamai neblogas, kaip ir mokslinių tyrimų finansavimas. VV gavo
1,2 mln. finansavimą projektui, kurio tema – su jūrine veikla susijusios taršos prevencija. Vertinamu
laikotarpiu mokslo kryptyje mokslinių tyrimų neatlikinėjo nei vienas doktorantūros studentas.
Informatikos inžinerija (07T)

Šiame moksliniame padalinyje atliekamų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas. Pateiktas
nedidelis geriausios mokslinės produkcijos sąrašas, skaitytas nedidelis pranešimų skaičius
konferencijose, daugiausiai ES šalyse. Pripažinimas už Lietuvos ribų labai nedidelis. Mokslinis
padalinys turi nemažai tarptautinės MTEP patirties, Lietuvoje vykdytas vienas didelis projektas.
Tačiau mokslinė produkcija dar neatitinka MTEP investicijų masto, per pastaruosius 5 metus
neapginta nei viena daktaro disertacija.
Mechanikos inžinerija (09T)

Šiame moksliniame padalinyje atliekamų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas. Geriausios
mokslinės produkcijas sąrašas yra patenkinamas, darbuotojai publikuoja savo tyrimų rezultatus gerai
žinomuose moksliniuose žurnaluose ir žemiau reitinguojamuose moksliniuose žurnaluose ir
konferencijų pranešimų publikacijose. Mokslinio padalinio darbuotojai dalyvauja ir skaito pranešimus
tarptautinėse konferencijose visame pasaulyje. Pranešimai už Lietuvos ribų yra geri, jų
pasiekiamumas – pasaulinis. Tačiau pripažinimas ne Lietuvoje ribotas tai rodo citavimų
tarptautiniuose žurnaluose skaičius. Geras tarptautinėse MTEP veiklos lygis, vykdomas vienas
reikšmingo masto nacionalinis projektas – „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų
plėtra“. Per pastaruosius 5 metus neapginta nei viena daktaro disertacija.
Transporto inžinerija (03T).

Šiame moksliniame padalinyje atliekamų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas. Geriausios
mokslinės produkcijos sąrašas patenkinamas, geriausia mokslinė produkcija publikuojama
tarptautiniu mastu pripažįstamuose moksliniuose žurnaluose. Patenkinamas publikuotų
konferencijų pranešimų skaičius, VV nariai pastoviai dalyvauja konferencijose. Vykdoma gera
doktorantūros studijų programa, šiuo metu studijuoja nemažai doktorantų. Mokslinių tyrimų
finansavimas patenkinamas ir augantis.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad VV turi teisę vykdyti tik vienos krypties (transporto inžinerijos)
doktorantūros studijas, šios krypties doktorantūros studijos vykdomos bendrai su trim kitais
universitetais: VGTU, ASU ir KTU. Kitose mokslo kryptyse VV neturi teisės vykdyti doktorantūros
studijų.

32

Technologijos mokslų srities ekspertų grupė Technologijos mokslai

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atliekami technologinio pobūdžio moksliniai tyrimai. Jų rezultatas – praktiniai sprendimai, kurie
turi akivaizdžią socialinę ir ekonominę naudą, pvz., vandens valorizacija, jūrinės taršos mažinimas,
nuotolinis matavimas, naujų, geresnių savybių medžiagų sintetinimas ir kt. Šie taikomieji tyrimai turi
ekonominę ir socialinę naudą, nors koncentracija tik į tokio pobūdžio tyrimus greičiausiai nepadės
atlikti reikšmingų atradimų. VV nariai yra žurnalų redakcinių komisijų nariai / redaktoriai. VV taip pat
organizuoja konferencijas ir seminarus, įskaitant ir tarptautinius. Mokslininkai dalyvauja daugelyje
darbo grupių ir komisijų, kurias subūrė nacionalinės institucijos, organizacijos ir statybų bendrovės,
pvz., Lietuvos standartizacijos taryba ar LR susisiekimo ministerija. Darbuotojai taip pat yra
tarptautinių ekspertų grupių nariai.
VV santykiai su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra geri, o visų VV akademinė veikla yra
svarbi visuomenei. Visi VV sprendžia techninius klausimus, susijusius su regioniniais ir nacionaliniais
strateginiais klausimais. Į šiuos klausimus įeina: tamsiųjų naftos produktų iškrovimo operacijos,
„žalio“ uosto vystymo klausimai, uostų navigacinių kanalų dizaino ir funkcijos gerinimas ir kt. VV teikia
platų konsultavimo paslaugų spektrą viešiesiems ir ūkiniams subjektams tokiais klausimais kaip, pvz.,
polimerai ir kompozicinės medžiagos, elektrinių autobusų sistema, elektrinio kelto koncepcija. Reikia
pastebėti, kad VV labai aktyviai dalyvauja mokslo populiarinimo veikloje, tokioje kaip Tyrėjų naktis,
atvirų durų dirbtuvės, moksliniai festivaliai ir panašios veiklos, dėl kurių VV svariai prisideda prie
regiono. Be konsultavimo, laboratorija teikia atviros prieigos paslaugas, su verslo sektoriumi
užmezgama vis daugiau kontaktų. Nepaisant to, nėra ilgalaikių finansinių planų, pvz., ilgalaikių
sutarčių su verslo partneriais ar europinių programų. Suvestinėje nurodyta VV strategija yra viso labo
komentaras apie Klaipėdos universiteto Strateginį plėtros planą, o vienintelė vizito metu patvirtinta
aiški kryptis yra dalyvavimas Jūros slėnio programoje. Nors bendradarbiavimas su verslo / privačiomis
įmonėmis, ypač uostų ir laivybos sektoriuje yra geras, patentų ir prototipų kūrimas šiuo metu yra
ribotas.
Šis VV yra labai „jaunas“, jis turi daug mažų mokslinių grupių ir yra ankstyvoje savo plėtros stadijoje.
Darbuotojai daro teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį per MTEP veiklą, augimo potencialas yra
didelis. Institucija vaidina svarbų vaidmenį kaip regioninis universitetas bei nacionaliniu mastu, kur
vaidinamas strategiškai svarbus vaidmuo daugelyje su laivybos ir aplinkosaugos inžinerija susijusių
sričių. Pastebimas didelis augimo potencialas.
MTEP veiklos perspektyvumas
KU_T turi aiškią plėtros viziją ir strategiją, žino savo stiprybes ir silpnybes ir gerai išnaudoja turimas
progas. Darbuotojai yra labai motyvuoti, egzistuoja auganti mokslininkų ir dėstytojų komanda, kuri
gali naudotis puikia infrastruktūra. Institucija yra užmezgusi stiprius ryšius su vietos verslo
sektoriumi. Tai sukuria reikiamą kontekstą moksliniams projektams.
Norint per artimiausius 5–10 metų pasiekti didelį pripažinimą būtinas stipresnis tarptautinis
bendradarbiavimas. Mokslinį laipsnį turinčių darbuotojų skaičiaus didinimas iki kritinės masės bus
iššūkiu, tačiau VV vadovybė tai supranta, kuriami planai, padėsiantys spręsti šį iššūkį. VV turi daug
potencialo tapti regioninės svarbos, strategiškai svarbiu ekonominės plėtros centru dėl savo
patirties laivybos ir aplinkosaugos technologijų šakose.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
NB Mokslo tiriamoji veikla KU_T yra paskirstyta septyniems moksliniams padaliniams. Ekspertų grupė
supranta KU pageidavimą vertinimą atlikti šia forma, nes tai leidžia laboratorijai plačiau naudotis
sektoriaus teikiamomis inžinerijos projektų galimybėmis. Ekspertų grupė taip pat atkreipia dėmesį,
kad Jūrų inžinerija nėra įvardinta kaip VV. Tačiau KU_T pasirinktas padalijimas sumažina galimybę
parodyti stambaus masto nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažįstamas mokslinių tyrimų
programas.
1. Jūrų inžinerija neturi VV, todėl KU_T negali palyginti ir pateikti savo darbo tarptautiniam
vertinimui. Rekomenduojama laikinai sujungti Chemijos inžinerijos (05T) ir Aplinkos inžinerijos (04T)
kryptyse vykdomą mokslinę veiklą į vieną VV, greičiausiai aplinkos inžinerijos pavadinimu. 04T yra
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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mokslinis padalinys, kuris yra glaudžiausiai susijęs su KU_T stiprybėmis jūros ir vandens aplinkos
kryptyse. Tačiau ekspertų grupė supranta, kad tai gali sukelti sunkumų studijų programoms pagal
dabartinę politiką.
2. dirbant su verslo sektoriumi ir komerciniais partneriais rekomenduojama mokslininkams
koncentruotis į tarptautiniu mastu aktualias mokslines problemas, nes tai sukuria galimybes
publikuoti aukštai reitinguojamuose ir daug cituojamuose žurnaluose, pvz., „International Journal of
Impact Engineering“ [IF 2.124] ir „Marine Structures“ [IF 2.049].
3. VV turi unikalią, tarptautiniu mastu aktualią jūrų inžinerijos infrastruktūrą. Rekomenduojama kurti
programas, skatinančias tarptautinį bendradarbiavimą ir studentų mainus, taip didinant doktorantų
iš užsienio skaičių.
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Energetika, Lietuvos energetikos institutas
VV santrumpa

LEI_energ

VV pavadinimas

Energetika

Institucijos pavadinimas

Lietuvos energetikos institutas

Institucijos tipas

Tyrimų institutas

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

112,89

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

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

Energetika ir termoinžinerija (06T)

4

96,58

Aplinkos inžinerija (04T)

2

8,81

Medžiagų inžinerija (08T)

3

7,5

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

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

5

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Energetika ir termoinžinerija (06T)

Mokslinis padalinys yra tvirtas tarptautiniu lygmeniu, atliekami aukšto lygio, tarptautiškai pripažinti
moksliniai tyrimai. Branduolinės sintezės reaktoriaus sukūrimo darbai ir naujos kartos branduolinio
skilimo reaktoriaus kūrimas yra tarptautinio konsorciumo vykdomo projekto dalis. Kita veikla
atsinaujinančios energijos ir vandenilio ekonomikos šakose yra daugiau nacionalinės svarbos.
Dauguma darbuotojų, LEI įtraukų į darbuotojų sąrašą šiam vertinimui, priklauso šiam moksliniam
padaliniui. Mokslinis padalinys turi puikią infrastruktūrą taikomiesiems tyrimams. Atliekami aukšto
lygio moksliniai tyrimai, kai kurie straipsniai publikuojami aukštai reitinguojamuose tarptautiniuose
žurnaluose. Publikuotų straipsnių skaičius yra nedidelis palyginus su mokslinio padalinio darbuotojų
skaičiumi. Vertintu laikotarpiu išaugo publikacijų skaičius aukščiausios kokybės žurnaluose, tačiau jis
vis dar išlieka nedidelis. Tuo pačiu laikotarpiu padidėjo straipsnių, kurių bendraautoriai yra užsienio
mokslininkai, skaičius. Konferencijų pranešimai daugiausia yra tarptautinės reikšmės. Darbuotojų
laimėti apdovanojimai ir prizai yra beveik išskirtiniai nacionaliniai. Moksliniame padalinyje dirba
doktorantai, kuriems mokslinį laipsnį suteikia organizacijos partnerės. Doktorantų skaičius yra
nedidelis ir mažėjantis, šioje srityje reikėtų didinti bendradarbiavimą. Patenkinamas apgintų daktaro
disertacijų skaičius, bet disertacijos yra daugiausia vietos studentų darbai, didelė jų dalis yra lietuvių
kalba. Moksliniame padalinyje nestudijuoja ir projektinėje veikloje nedalyvauja doktorantai iš
užsienio. Daktaro disertacijų pagrindu paskelbta mokslinė produkcija apsiriboja daugiausia
pranešimais konferencijose, turėtų būti skiriama daugiau dėmesio publikavimui žurnaluose. Tai yra
būtiną siekiant padidinti disertacijų kokybę ir mokslinės veiklos matomumą. Pajamos iš tarptautinių
mokslinių projektų yra pakankamos.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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Aplinkos inžinerija (04T)

Mokslinio padalinio atliekamos mokslinės veiklos lygis yra patenkinamas, iš dalies dėl to, kad
padalinys (darbuotojų skaičius) yra nedidelis. Aplinkos inžinerijos kryptyje atliekami moksliniai tyrimai
yra beveik išskirtinai susiję su vandens išteklių valdymu ir poveikiu aplinkai. Šių sričių inžinerinis
turinys yra ribotas, tačiau atliekami inžineriniai tyrimai degimo ir plazminių technologijų šakose.
Mokslinis padalinys turi pakankamą infrastruktūrą taikomiesiems tyrimams. Moksliniai tyrimai
daugiausia publikuojami / pristatomi hidrologijos žurnaluose / konferencijose. Kalbant apie
publikacijas, neįprastai didelę publikacijų autorių dalį sudaro mokslininkai iš kitų institucijų. Mokslinės
produkcijos kokybė yra patenkinama, bet trūksta aukštos kokybės mokslinių pranešimų, skaitomų
užsienio konferencijose. Moksliniame padalinyje dirba doktorantai, kuriems mokslinį laipsnį suteikia
organizacijos partnerės, šioje srityje reikėtų didinti bendradarbiavimą. Doktorantūros studentų
skaičius nedidelis, paskutinė disertacija apginta vertinto laikotarpio viduryje. Mokslinis finansavimas
nedidelis. Mokslinis padalinys veikia nacionaliniu lygmeniu.
Medžiagų inžinerija (08T)

Mokslinio padalinio veikla stipri, tarptautinis pripažinimas ribotas. Tai dar vienas nedidelis padalinys,
veikiantis daugiausia nacionaliniu lygmeniu. Mokslinė veikla yra susijusi su medžiagų sintetinimu,
testavimu ir analize. VV turi gerą infrastruktūrą taikomiesiems tyrimams ir puikias vandenilio
energijos laboratorijas. Iš publikuotų straipsnių galima spręsti, kad atliekami aukšto lygio moksliniai
tyrimai. Vertintu laikotarpiu didėjo publikacijų tarptautiškumas, tačiau publikacijos vis dar yra
konkurencingos daugiausia nacionaliniame kontekste. Trūksta gerų pranešimų, skaitomų užsienio
konferencijose. Kaip padaliniui su labai nedideliu darbuotojų skaičiumi, tarptautinis finansavimas yra
patenkinamas. Moksliniame padalinyje dirba doktorantai, kuriems mokslinį laipsnį suteikia
organizacijos partnerės, šioje srityje reikėtų didinti bendradarbiavimą. Nuo 2013 m. nevyksta su
doktorantūra susijusi veikla, tai kelia nuogąstavimus dėl mokslinio padalinio veiklos tvarumo ateityje.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypač svarbus MTEP veiklos partneris už
akademinės bendruomenės ribų. Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji tyrimai ir technologiniai
projektai, susiję su įvairiomis energetikos ir inžinerijos kryptimis, įskaitant papildomas veiklas
aplinkos apsaugos ir medžiagotyros kryptyse. Į svarbiausias veiklas įeina Lietuvos energetikos
sistemos patikimumo ir rizikos analizė, elektros skirstomųjų tinklų stabilumas, saulės elektrinių
vystymas, radioaktyvių atliekų tvarkymas, elektrinių vystymo poveikis žmonių sveikatai, saugumui ir
aplinkai, radiacinės saugos vertinimas ir kt. Visa ši veikla atliekama bendradarbiaujant su
nacionaliniais ir tarptautiniais akademiniais partneriais, taip pat su verslo sektoriumi, sprendimų
priėmėjais ir suinteresuotomis šalimis. Atliekama gerokai daugiau taikomųjų, nei fundamentinių
tyrimų. VV yra dviejų „Horizon 2020“ projektų koordinatorius, tai rodo VV tarptautinę reputaciją ir
aukštą mokslinės veiklos vadybos lygį. Daugelis VV darbuotojų yra patariamųjų komitetų nariai,
užima valdžios pozicijas, yra įmonių valdybų ir mokslinių žurnalų redakcinių komisijų nariai. VV
akivaizdžiai vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypač svarbus MTEP veiklos partneris
už akademinės bendruomenės ribų VV daro teigiamą poveikį visuomenės vystymuisi ir yra labai
vertinamas MTEP veiklos partneris tiek akademinėje bendruomenėje, tiek už jos ribų. Šios institucijos
darbuotojus tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai laiko ekspertais. Pavyzdžiui, VV darbuotojai
konsultavo Europos Komisiją dėl elektros energijos perdavimo, anglies dioksido nutekėjimo ir
konkurencingumo.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi puikias galimybes išlaikyti savo labai gerą ir puikų reitingus. VV vykdo stiprius taikomuosius
tyrimus ir gauna reikšmingas tarptautines pajamas iš vykdomų projektų, ypač branduolinės
energetikos šakoje. Šiuo metu egzistuoja finansavimo galimybės klimato, energetikos ir mobilumo
kryptyse, VV turi reikiamas kompetencijas pasinaudoti šiomis galimybėmis. VV turi puikią mokslinę
infrastruktūrą tiek fundamentiniams, tiek taikomiesiems tyrimams atlikti. Tačiau VV neskelbia
pakankamai publikacijų atsižvelgiant į VV veiklos apimtį, o paskelbtos publikacijos yra mažai
cituojamos. Tai gali būti susiję su nedideliu su VV dirbančių doktorantų skaičiumi ir dominuojančiomis
VV atliekamų mokslinių tyrimų kryptimis. Branduolinės energetikos tyrimų šaka nėra besiplečianti,
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bet VV turėtų sugebėti išlaikyti esamą veiklos lygį. VV pajamos yra įvairios, bet sistemingo mažėjimo
nematyti. Tolimesnei plėtrai būtina didinti veiklos įvairovę, tam yra numatyti planai, tačiau reikia
gerokai daugiau. VV darbuotojų amžiaus vidurkis yra pakankamas užtikrinti esamą ir ateities veiklą,
bet gali tekti apsvarstyti darbuotojų išlaikymą ar paskyrimą į kitas kryptis reaguojant į energetikos
sektoriaus finansavimo prioritetų pokyčius. Naujų mokslinių tyrimų sričių, tokių kaip išmanieji tinklai
ir energijos sistemų integracija, atsiradimas paprastai reikalauja darbuotojų, turinčių skirtingus
įgūdžius.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV veikla yra labai auštos kokybės, VV turi reikiamus pajėgumus išlaikyti šiuos aukštus standartus ir
ateityje. VV didžiausia patirtis yra taikomųjų tyrimų srityje, o šios srities tyrimus yra sunkiau
publikuoti, ypač aukštai reitinguojamuose žurnaluose.
1. Reikėtų peržiūrėti fundamentinių ir taikomųjų tyrimų pusiausvyrą. Padidinus doktorantūros
studentų skaičių būtų galima plėsti labiau fundamentinio pobūdžio tyrimus, kurie galėtų pakelti
publikavimo ir citavimo rodiklius. Norint didinti doktorantų skaičių reikia glaudžiau bendradarbiauti
su kitomis institucijomis (pvz., KTU).
2. Rimtesnį susirūpinimą kelia mokslinai tyrimai, atliekami aplinkos ir medžiagų inžinerijos kryptyse.
Šios kryptys yra per mažos, kad veiktų nepriklausomai, tad jas reikėtų visiškai integruoti į energetikos
ir elektros inžinerijos kryptį arba šioms kryptims sukurti atskiras plėtros strategijas. Kitu atveju šios
kryptys stipriai atsiliks tiek išteklių, tiek mokslinės produkcijos atžvilgiu. Reikėtų peržiūrėti veiklų
paskirstymą mokslinėms kryptims. Pavyzdžiui, reikėtų įvertinti, ar radioaktyviųjų atliekų tvarkymas iš
tiesų nėra aplinkos inžinerijos dalis.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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Išmanioji gamyba, Šiaulių universitetas
VV santrumpa

ŠU_IG

VV pavadinimas

Išmanioji gamyba

Institucijos pavadinimas

Šiaulių universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

2,5

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

9,66

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

Mechanikos inžinerija (09T)

1

0,5

4,95

Elektros ir elektronikos inžinerija, informatikos
inžinerija, medžiagų inžinerija (01T, 07T, 08T)

2

2

4,71

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

2

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

1

MTEP veiklos kokybė
Mechanikos inžinerija (09T)

Mokslinis padalinys (MP) vertinamas kaip turintis nedidelę įtaką nacionaliniu lygmeniu. Pagrindinė to
priežastis yra nedidelis MP dydis – ataskaitoje nurodomas tik 0,5 mokslininko pagal VDDA ir 5
dėstytojai pagal VDDA. Veiklos pobūdis yra labiau technologinis nei orientuotas į mokslinę veiklą,
tačiau galbūt tai yra suprantama lokaliam universitetui, kurio funkcija yra labiau studijų vykdymas.
Moksliniai straipsniai yra skelbiami tik vietos žurnaluose ir konferencijose, jų pastebimumas ribotas.
Nėra mokslininkų iš užsienio. MP turi ribotą, mažą MTEP biudžetą (daugiausia vietos projektai). Kaip
moksliniai projektai nurodomi dviračių prototipų tyrimai ir testavimai, kokybės ir saugumo
tobulinimo rekomendacijos. Tai jokiu būdu nėra moksliniai projektai, nes tai yra technologiniai
klausimai. Be to, ekspertų grupė mano, kad sutartys su verslo sektoriumi yra paslaugų pobūdžio. Tai
nėra bendradarbiavimas vykdant mokslinius projektus aktualiomis temomis.
Elektros ir elektronikos inžinerija, informatikos inžinerija, medžiagų inžinerija (01T, 07T, 08T)

MP veikla vertinama kaip pakankama nacionaliniu lygmeniu, nepaisant to, kad nurodomas mažas
kolektyvo dydis– ataskaitoje nurodomi tik 2 šios krypties mokslininkai pagal VDDA ir 4,7 dėstytojai
pagal VDDA. Nėra mokslininkų iš užsienio. Mokslinės veiklos lygis yra patenkinamas lokaliam
universitetui, kurio pagrindinė funkcija yra studijos. MP turi stiprią grupę, dirbančią akių sekimo
sistemų šakoje, kurioje bendradarbiaujama ir su užsienio mokslininkais. Šios grupės nariai yra nurodę
dalyvavimą svarbiose šios šakos konferencijose. Tačiau vienintelis prestižiniame žurnale paskelbtas
straipsnis yra 2013 m. straipsnis žurnale Behaviour Research Methods, kurio dalis yra 0.125. Šis
straipsnis cituotas tik du kartus. Kiti straipsniai, publikuoti vietiniuose žurnaluose, cituoti tik kelis
kartus, poveikio faktorius nedidelis (mažiau nei 0,25 4 straipsniams iš 5 skiltyje „geriausia mokslinė
produkcija“ nurodytų straipsnių). MP vykdo ribotą skaičių nedidelio biudžeto MTEP projektų
(daugiausia vietiniai projektai). Vienas mokslininkas yra gavęs apdovanojimą už akademinį darbą
ruošiant jaunąją energetikų kartą.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdo mokslinę veiklą, tačiau ji yra nedaug susijusi su privačiuoju sektoriumi, sprendimų
priėmėjais ir visuomene. Iš kitos pusės, MP teikia svarbias paslaugas vietos verslui, konkrečiau – UAB
„Baltik vairas“, kuri gamina dviračius. Organizuotos studentų konferencijos. Paminėta, kad užimamos
kelios pozicijos vietinių žurnalų redakcinėse komisijose. 2017 m. pajamos iš MTEP sutarčių su ūkiniais
subjektas buvo dvigubai didesnės nei bazinis MTEP veiklos finansavimas, kurį skiria LR Švietimo ir
mokslo ministerija. Tačiau abu skaičiai yra labai nedideli. Kritinė MP masė yra per maža, kad turėtų
reikšmingą įtaką mokslinių tyrimų srityje – pramoninės paslaugos daugiausia yra konsultacinio
pobūdžio, o ne naujų produktų ar paslaugų kūrimas. MP darbuotojai yra kelių nacionalinių komitetų
nariai. MP taip pat yra suteikęs konsultacijų įmonėms ir nacionalinėms institucijoms. MP nariai
organizuoja studentų konferencijas. MP vykdo įvairiapusišką mokslo populiarinimo veiklą, daugiausia
tai yra paskaitos ir kita švietėjiška veikla mokiniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad VV atlieka svarbią mokslinę veiklą, tačiau nedaug
bendrauja su privačiuoju sektoriumi, sprendimų priėmėjais ir visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Tikėtina, kad per ateinančius 5–10 metų MTEP veiklos kokybės, ekonominio ir socialinio poveikio
vertinimai išliks mažesni nei 4 balai. Dauguma mokslinių darbuotojų turi mokslinius laipsnius. Vienas
mokslininkas šiuo metu stažuojasi Mičigano universitete, tai yra labai gerai. VV yra tinkamai
susitelkęs į aktualias temas, vykdoma pakankamai išorinių projektų, išorinis finansavimas sudaro apie
75 % biudžeto, nors šis biudžetas ir nedidelis. Geras VV darbuotojų amžiaus pasiskirstymas. VV yra
labai mažas, tai galimai reiškia, kad kritinė VV darbuotojų masė yra per maža, kad būtų vykdoma labai
aukštos kokybės mokslinė veikla. Tarptautiškumo lygis yra nedidelis. Taip pat atrodo, kad VV neteko
nemažos dalies žinių dėl didelio darbuotojų pasitraukimo / išėjimo į pensiją. Šiuo metu nėra
doktorantų, tačiau kai kurie darbuotojai dalyvauja kitų universitetų doktorantūros programoje ir
dirba eksperimentinį darbą Šiaulių universitete. Universitetas remia mobilumą ir dalyvavimą
konferencijose. Taip pat teikiama parama publikavimo mokesčiams sumokėti.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Vertinimui pateiktoje medžiagoje nepaminėtas planuojamas Šiaulių universiteto prijungimas prie
Vilniaus universiteto. Kadangi sprendimas jau yra priimtas, neaišku, kodėl Šiaulių universitetas buvo
vertinamas.
2. Atsižvelgus į ribotus išteklius, ekspertų grupė rekomenduoja skatinti mokslininkus publikuoti
žurnaluose, kurie netaiko publikavimo mokesčių ir motyvuoti juos to siekti, pvz., premijomis ar
didesne parama keliavimui.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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VDU Technologijos mokslai, Vytauto Didžiojo universitetas
VV santrumpa

VDU_TM

VV pavadinimas

VDU Technologijos mokslai

Institucijos pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

14,39

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

11,07

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Chemijos inžinerija (05T)

2

9

4,57

Aplinkos inžinerija (04T)

3

3,73

4,07

Informatikos inžinerija (07T)

3

1,66

2,43

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
Chemijos inžinerija (05T)

Šioje mokslinių tyrimų kryptyje neatstovaujama įprastinė chemijos inžinerija. Iš tikrųjų, veikla aiškiai
priklauso biotechnologijų sričiai, galima apytiksliai išskirti dvi šakas: (i) bioelektrika,
bioelektrochemija ir bioenergetika ir (ii) maisto ir aplinkosaugos technologijos. Nevykdoma
doktorantūros programa. Geriausia mokslinė produkcija yra publikuojama recenzuojamuose
tarptautiniuose žurnaluose, tačiau straipsniai nėra dažnai cituojami. Kiekvienais metais pristatomi
geros kokybės pranešimai tarptautinėse konferencijose. Konkurencingų MTEP projektų sąraše
nurodytas vienas vidutinio dydžio projektas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos. Apibendrinat, mokslinė veikla chemijos inžinerijos kryptyje vertinama kaip patenkinama
nacionaliniu lygmeniu.
Aplinkos inžinerija (04T)

Moksliniai tyrimai šioje kryptyje yra daugiausia susiję su visuomenės sveikata ir (bio)medicinos
mokslai ir (gerokai mažiau) su atmosferinės taršos stebėjimu. Šiuo atžvilgiu vykdoma veikla yra
nedaug susijusi su klasikiniais aplinkosaugos krypties mokslinės veiklos aspektais – inžinerija ir
technologijomis. Šis pastebėjimas taikomas tiek publikacijoms žurnaluose, tiek pranešimams
konferencijose. Daugumos straipsnių autorių skaičius yra (neįprastai) didelis. Nevykdoma
doktorantūros programa. Geriausia mokslinė produkcija publikuojama recenzuojamuose
tarptautiniuose žurnaluose, du 2013 m. straipsniai yra cituoti 103 ir 361 kartą atitinkamai, tačiau
institucija prie jų prisidėjusi yra tik 5–10 %. 2014 m. straipsniai, prie kurių institucija yra prisidėjusi
labiau, taip pat yra gerai cituojami. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEP projektuose yra reikšmingas
ir pastovus, gerai dalyvaujama ir tarptautinėse konferencijose. Apibendrinat, mokslinė veikla
aplinkosaugos inžinerijos kryptyje vertinama kaip stipri, tarptautinis pripažinimas ribotas.
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Informatikos inžinerija (07T)

Informatikos inžinerijos kryptis, kuri apima tik apie 12 % mokslinių darbuotojų, pažymi proporcingai
gera moksline produkcija, pritrauktas reikšmingas mokslinių tyrimų finansavimas. Nevykdoma
doktorantūros programa. Matomas dalyvavimas tarptautiniuose MTEP projektuose, visą vertiną
laikotarpį vyko projektai. Geriausia mokslinė produkcija publikuojama tarptautiškai reikšminguose
žurnaluose. Vertintu laikotarpiui geriausi moksliniai pranešimai buvo pristatyti tinkamose
tarptautinėse konferencijose. Pateikti duomenys apie besitęsiantį dalyvavimą konkurencinguose
MTEP projektuose. Savianalizės suvestinėje paminėtas didelis projektas. Apibendrinat, mokslinė
veikla informatikos inžinerijos kryptyje vertinama kaip stipri, tarptautinis pripažinimas ribotas.
Apibendrinant reikia pastebėti:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

vi)

vii)
viii)

VV nevykdo doktorantūros programų, o tai yra didelis trūkumas siekiant nuosekliai vykdyti
aukštos kokybės mokslinius tyrimus. Tačiau reikia paminėti, kad 2019 m. Vytauto Didžiojo
universitetui susijungus su Aleksandro Stulginskio universitetu bus pradėta vykdyti
Aplinkosaugos inžinerijos doktorantūros programa;
Universitetas neturi inžinerijos fakulteto;
Universitetas siūlo vertinamų sričių bakalauro / magistro programas, kurios pritraukia
studentus iš kelių Europos šalių (Portugalijos, Italijos, Baltarusijos ir kt.) ir iš kitur (Indija,
Pakistanas).
Mokslinius tyrimus daugiausia atlieka bakalauro ir doktorantūros studentai. Įdomu tai, kad
kai kuriuose tyrimuose dalyvauja ir doktorantai, bet jie yra kitų universiteto vykdomų
doktorantūros studijų studentai (pvz., biochemija, biologija);
Mokslinė produkcija, sprendžiant pagal jos publikavimą Q1 ir Q2 žurnaluose, vis dar yra mažai
pastebima, 2017 m. publikuota tik 18 straipsnių, tačiau tai yra 900 % daugiau nei 2015 m.
Atkreiptinas dėmesys, kad pajamos iš mokslinės veiklos proporcingai yra gerokai didesnės, o
tai tikrai nepateisina mažo mokslinės produkcijos kiekio;
Infrastruktūrą, kuri veikia atviros prieigos principu, sudaro kelios laboratorijos, kurių paskirtis
– DNR analizė, molekulinė biologija, ląstelių apdorojimas ultragarsu ir / ar elektrochemija ir
augalų biotechnologijos. Be to, turima reikiama įranga aplinkos cheminei analizei. Tai taip pat
aiškiai parodo, kad VV atlieka tyrimus biotechnologijų ir aplinkosaugos kryptyse, tačiau ne
chemijos ir aplinkosaugos inžinerijos tyrimus. Todėl reikia pastebėti, kad šis mokslinės veiklos
sričių ir faktinės veiklos neatitikimas yra kiek dirbtinis ir susijęs su tuo, kad mokslinės veiklos
vertinimas yra susietas su kryptimis, kuriose vykdomos studijų programos. Šią problemą, kaip
ir dabartinę mokslo sričių klasifikaciją, kompetentingos Lietuvos valdžios institucijos turi
spręsti, nes tai (i) sukuria nereikalingą įtampą VV ir (ii) kelia nesusipratimus žmonėms,
nepriklausantiems Lietuvos aukštojo mokslo sistemai;
Su 07T susijusi mokslinė infrastruktūra yra sistemingesnė, laboratorijos yra skirtos dirbtiniam
intelektui ir kompiuterinei lingvistikai. 07T darbuotojai gali aiškiau apibūdinti savo mokslinį
identitetą nei 04T ir 05T atstovai;
Mokslo darbuotojus sudaro profesoriai, docentai ir doktorantūros studijas baigę mokslininkai
ir studentai, jaučiantys nuoširdų entuziazmą moksliniam darbui.

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Moksliniai tyrimai biomedicinos, epidemiologijos ir visuomenės sveikatos bei aplinkos stebėsenos
šakose, nors ir mažau susiję su aplinkosaugos / chemijos inžinerija, iš ekonominės ir socialinės
perspektyvos yra konceptualiai naudingi. Tai liudija tai, kad VV darbuotojai yra kelių valstybinių
komitetų, darbo grupių ir ekspertų grupių nariai, bei teikia konsultavimo paslaugos tiek viešojo, tiek
privataus sektoriaus atstovams. VV darbuotojai energingai dalyvauja mokslo populiarinimo veiklose,
tokiose kaip Tyrėjų naktis ir nacionaliniai mokslo festivaliai. VV yra organizavęs svarbių konferencijų
ir renginių, o mokslininkai yra svarbių redakcinių ir patariamųjų komisijų nariai. Apibendrinant, VV
vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės
bendruomenės ribų.

Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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MTEP veiklos perspektyvumas
Nedidelė dėstytojų ir akademinių darbuotojų komanda maždaug vienodą dėmesį skiria mokslinei
veiklai ir dėstymai, geras ir darbuotojų karjeros stadijų pasiskirstymas – nuo karjeros pradžios iki
vidurio ir pabaigos. Didelis nedidelio kolektyvo dydžio trūkumas yra biurokratinio darbo paskirstymas
gana nedidelei grupei žmonių. Teigiamas pokytis yra per vertintą laikotarpį maždaug 2,5 karto
padidėjęs bazinis mokslinių tyrimų finansavimas, tačiau tarptautinis finansavimas yra sporadiškas.
Pagrindinis šiuo metu matomas trūkumas yra aiškios mokslinių tyrimų strategijos nebuvimas. VV turi
(iš naujo) nustatyti mokslinės veiklos kryptis kurių turėtų imtis VV darbuotojai. Resursų ir darbuotojų
perskirstymas, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ir epidemiologijos šakoms, pasitelkus dar ir
aplinkosaugos vadybos studijas, padės VV įgyti aiškų mokslinį identitetą. Šie žingsniai rodo, kad
einama reikiama linkme:
i)
ii)
iii)

Jau nuspręsta dėl VDU ir ASU susijungimo (2019 m.), tai suburs kritinę mokslininkų masę,
pradės veikti aplinkos inžinerijos doktorantūros studijų programa;
Yra galimybė panaudoti su VDU susijusį Botanikos sodą;
Agroinovacijų centro plėtra (2020 m.), į jį įtraukiant augalų biotechnologijų, maisto
biotechnologijų ir molekulinių biotechnologijų laboratorijas.

Aišku, kad biotechnologijos ir jų taikymas aplinkosaugos, maisto technologijų ir augalinės kilmės
vaistų šakose yra mokslinės veiklos kryptis, link kurios turi judėti VV. Gaila, kad Lietuvos mokslo
taryba nepripažįsta to kaip atskiros mokslo srities. Apibendrinant VV turi galimybių pagerinti savo
reitingus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Šiuo metu VV trūksta tiek kritinės mokslininkų masės, tiek aiškaus mokslinių tyrimų profilio. Šie du
aspektai padėtų VV tapti pagrindiniu žaidėjų. Pirmoji problema bus labai greitai išspręsta susijungus
dviem universitetams, tuo metu antrąją problemą turi spręsti naujojo padalinio kolektyvas.
2. Tarpdiscipliniškumas yra kertinis sėkmės elementas plečiant veiklą aplinkos mokslų ir technologijų
kryptyse.
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Aviacijos, mechanikos, transporto ir aplinkos inžinerija, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_AMTEE

VV pavadinimas

Aviacijos, mechanikos, transporto ir aplinkos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

11,29

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

84,75

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Energetika ir termoinžinerija (06T)

3

--

10,45

Matavimų inžinerija (10T)

3

2

9,2

Mechanikos inžinerija (09T)

3

6,8

38,55

Transporto inžinerija (03T)

3

2,49

26,55

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė:
VV Aviacijos, mechanikos, transporto ir aplinkos inžinerija (AMTEE) Vilniaus Gedimino technikos
universitete (VGTU) priklauso trims fakultetams (Aplinkos inžinerijos fakultetui, Mechanikos
fakultetui ir Transporto inžinerijos fakultetui), į jį taip pat įeina Antano Gustaičio aviacijos institutas.
Apskritai kalbant, VV yra paskelbęs pakankamą kiekį publikacijų, darbuotojai yra dalyvavę geruose
tarptautiniuose moksliniuose projektuose, VV yra daugelio tarptautinių asociacijų narys ir turi
daugelį MTEP veiklos verslo partnerių. Individualus mokslo šakų (ar mokslinių padalinių, MP)
vertinimas yra paremtas mokslinių temų apimtimi, mokslinių tyrimų pobūdžiu (taikomieji /
fundamentiniai), publikuotų straipsnių apimtimi (spektras, kokybė, poveikio faktorius, žurnalai anglų
k.), moksline produkcija (straipsniai vienam tyrėjui, h-indeksas), vadovavimu doktorantams,
doktorantų skaičiumi, bendradarbiavimu (su verslu) (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu) ir
mokslininkų tarptautiškumu (bendros publikacijos).
Energetika ir termoinžinerija (06T)

06T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu lygmeniu. Geriausios
mokslinės produkcijos sąrašą galima vertinti kaip labai svarbų, nes visos nurodytos publikacijos yra
paskelbtos Q1 žurnaluose (su dideliu poveikio faktoriumi, pvz., „Journal of Cleaner Production“ ir
„Energy and Buildings“). Be to, šios publikacijos yra cituojamos, jas rengia (100 %) 06T dėstytojai.
Neblogas geriausių pranešimų tarptautinėse konferencijose skaičius (tačiau daugiausia ES). Yra
pripažinimas už Lietuvos ribų. Dalyvavimo konkursiniuose MTEP projektuose rezultatai gali būti
laikomi labai gerais: dalyvauta ES projektuose (7 bendroji programa, „H2020“), iš jų gautas didelis
finansavimas. Apgintų daktaro disertacijų skaičius tėra 2 (abi disertacijos apgintos 2014 m.). Šios
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disertacijos (iš dalies) yra parašytos anglų k. ir paremtos straipsniais / pranešimais konferencijose.
Tai, kad šis mokslinis padalinys nenurodė mokslinių darbuotojų (tik dėstytojus) iš dalies paaiškina
mažą apgintų disertacijų skaičių.
Matavimų inžinerija (10T)

10T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu lygmeniu. Geriausių 5
mokslinių darbų sąrašas yra kuklus, dauguma nurodytų publikacijų skelbtos tame pačiame Q2
žurnale („Measurement“), vienas straipsnis – Q4 žurnale. Žurnalas „Measurement“ (matavimo
inžinerijos tema) žinoma yra aktualus, tačiau nurodytos publikacijos beveik necituotos. Neblogas
geriausių pranešimų tarptautinėse konferencijose skaičius (daugiausia ES šalyse). Pripažinimas už
Lietuvos ribų, kurį būtų galima įvertinti pagal svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių
apdovanojimų sąrašą, negali būti įvertintas (ar neegzistuoja), nes tokių apdovanojimų nebuvo
paminėta. Dalyvavimo konkursiniuose MTEP projektuose rezultatai gali būti laikomi gerais: dalyvauta
ES projektuose (Erasmus + gebėjimų stiprinimo projektai), iš jų gautas didelis finansavimas. Apgintos
9 daktaro disertacijos, tačiau po 2015 m. naujų disertacijų neapginta. Visos disertacijos yra parašytos
anglų kalba ir paremtos straipsniais / pranešimais konferencijose, tačiau yra tendencija publikuoti
labiau vietinės reikšmės Q4 žurnaluose (pvz., „Mechanika“, „Geodesy and cartography“, „Aviation“,
„Journal of Vibroengineering“), to nereikėtų skatinti.
Mechanikos inžinerija (09T)

09T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu lygmeniu. Geriausios
mokslinės produkcijos sąrašas yra aktualus, dauguma publikacijų skelbiamos Q2 žurnaluose.
Neblogas geriausių pranešimų tarptautinėse konferencijose skaičius (daugiausia ES šalyse).
Pripažinimas už Lietuvos ribų nėra didelis. Dalyvavimo konkursiniuose MTEP projektuose rezultatai
gali būti laikomi kukliais: dalyvauta viename ES projekte („H2020“), iš jo gautas gana nedidelis
finansavimas. Apginta 15 daktaro disertacijų. Visos disertacijos yra parašytos anglų kalba ir paremtos
straipsniais / pranešimais konferencijose, tačiau yra tendencija publikuoti labiau vietinės reikšmės
Q4 žurnaluose (pvz., „Mechanika“, „Journal of Vibroengineering“, „Information Technology and
Control“), to nereikėtų skatinti.
Transporto inžinerija (03T)

03T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu lygmeniu. Geriausios
mokslinės produkcijos sąrašą galima vertinti kaip svarbų, nes kai kurios nurodytos publikacijos yra
paskelbtos Q1 žurnaluose (su dideliu poveikio faktoriumi, pvz., „Renewable and sustainable energy
reviews“) ir Q2 žurnaluose. Neblogas geriausių pranešimų tarptautinėse konferencijose skaičius
(daugiausia ES šalyse, JAV). Yra pripažinimas už Lietuvos ribų. Dalyvavimo konkursiniuose MTEP
projektuose rezultatai gali būti laikomi labai gerais: dalyvauta ES projektuose (7 bendroji programa),
iš jų gautas didelis finansavimas. Apginta 20 daktaro disertacijų. Temos yra labai įvairios, dauguma
disertacijų parašytos anglų kalba ir yra paremtos straipsniais ir / ar pranešimais konferencijose.
Tačiau yra stipri tendencija skelbti straipsnius VV leidžiamuose moksliniuose žurnaluose (pvz.,
„Transport“) ar kituose vietinės reikšmės Q4 žurnaluose.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Ekonominio ir socialinio MTEP veiklos poveikio vertinimas remiasi bendradarbiavimu su verslo /
privačiomis įmonėmis (įvairiais lygiais), dalyvavimu ES projektuose (7 bendroji programa, „H2020“,
„COST“, „EURAMET“), patentais / prototipais (nacionaliniais ir tarptautiniais), mokslo laipsnį turinčiais
darbuotojais, kurie dirba verslo sektoriuje ir iš mokslinės veiklos atsiradusiose įmonėse, naryste
komitetuose / patariamosiose mokslinėse komisijose / redakcinėse komisijose / tarptautinėse
konferencijose bei bendru socialiniu poveikiu.
Ekspertų grupė mano, kad VGTU_AMTEE vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus
MTEP veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų. Mokslinė veikla yra reikšminga
visuomenei. VV glaudžiai bendradarbiauja ne tik su akademine bendruomene, bet ir su verslu,
sprendimų priėmėjais ir visuomene. Vyksta labai įvairiapusiškas bendradarbiavimas su verslo
sektoriumi. 2017 m. galiojo 199 sutartys, kai kurios iš šių sutarčių yra mažos ir vidutinės apimties
(pajamų atžvilgiu) dvišalės sutartys, tačiau gali tapti pagrindu didesniam (ilgalaikiam) projektui.
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Apibendrinant, pajamos iš MTEP sutarčių su ekonominės veiklos vykdytojais buvo 982 000 Eur 2016
m. ir 744 000 Eur. 2017 m. Akivaizdu, kad daugelis mokslo šakų turi poveikį nacionaliniu mastu tačiau
kalbant apie mokslo kryptis, tarptautinis įtakingumas ribotas, išskyrus narystę darbo grupėse. Geras
bendradarbiavimas su aktualių profesijų atstovais ir visuomene.
MTEP veiklos perspektyvumas
Veiklos perspektyvumas vertinamas remiantis VV ateities vizija / planu, SSGG analize, tuo, ar per
artimiausius 5–10 metų VV gali tapti tarptautiniu žaidėju, doktorantų kritine mase / skaičiumi,
darbuotojų ugdymu (jaunieji mokslininkai / neseniai doktorantūros studijas baigę darbuotojai) ir
motyvavimu siekti akademinės karjeros, tarptautiškumo lygiu ir strategijomis surasti daugiau
finansavimo už Lietuvos ribų.
Ekspertų grupė mano, kad VGTU_AMTEE turi puikias galimybes pasiekti ir išlaikyti labai gerus ir
puikius veiklos vertinimus. VV gali per artimiausius 5–10 metų gauti bendrą mažiausiai 9 balų MTEP
veiklos kokybės bei ekonominio ir socialinio poveikio vertinimą ar šį vertinimą išlaikyti. Ekspertų
grupė daro šias išvadas pagal tarpdisciplininių mokslinių tyrimų mobilumo sistemų šakoje kokybę. Šią
mokslinę veiklą galima išplėsti vykdant tyrimus skaitmeninių žemėlapių, skaitmeninių gamybos
technologijų („internetas 4.0“) ir transporto energijos sprendimų (vandenilio) šakose, nes tai yra
esamos ir ateities prioritetinės šakos Europoje. Atrodo, kad VV finansavimas nemažėja, kuriamos
strategijos kaip išlaikyti ir padidinti tarptautinį finansavimą / bendradarbiavimą (paskatinimų
sistema, unikalus kontaktinis asmuo europiniams projektams ir reguliarios kelionės į Briuselį). VV
darbuotojų amžiaus pasiskirstymas yra neblogas, jauni (jaunesni) darbuotojai skiriami eiti svarbias
akademines pozicijas (dekanas). Kvalifikuoti darbuotojai yra paklausūs – daugelį išeinančių
darbuotojų pasamdo kitos institucijos, [RETIREMENTS] Vadovybė ir darbuotojai turi aiškią ambiciją
didinti tarptautinį bendradarbiavimą. Tarptautiškumas yra aiškus prioritetas (doktorantai privalo
praleisti tam tikrą savo studijų dalį užsienio institucijose, darbuotojai skatinami vykti į užsienį, susitikti
su kolegomis tarptautinėse konferencijose ir pan.).
Prieinama infrastruktūra ir įranga yra labai gera (ekspertų grupei infrastruktūra aprodyta virtualiai,
nes patalpos yra įsikūrę įvairiose vietose). Taip pat numatytos reikšmingos investicijos į naują įrangą,
tai neabejotinai prisidės prie unikalių VV pajėgumų. VV potencialiai gali stipriai pagerinti savo
reitingą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė teigiamai vertina tai, kad VV supranta savo dabartinę situaciją (kuri nėra bloga) ir,
kad reikia imtis papildomų žingsnių ir patobulinimų siekiant tarptautiškumo, matomumo ir
įtakingumo. Todėl ekspertų grupė rekomenduoja:
1. Palaikyti glaudžius ryšius su Briuseliu (ES finansavimas) ir domėtis visomis galimomis finansavimo
galimybėmis;
2. Plėsti nedidelės apimties mokslines sutartis, skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą ir didesnės
apimties projektus;
3. Naudotis unikalia techninio universiteto pozicijas ir plėsti ryšius su verslo sektoriumi (tiek vietiniu,
tiek tarptautiniu mastu).
4. Remtis verslo sektoriumi įrangos priežiūrai;
5. Išlaikyti narystes tarptautinėse organizacijose ir verslo partnerius;
6. Toliau vystyti bendradarbiavimą tarp mokslinių padalinių tarpdisciplininių tyrimų srityje ir vykdyti
mokslinius tyrimus tose temose, dėl kurių VV galėtų tapti tarptautiniu partneriu.
7. Išlaikyti tarptautiškumo siekį (didesnė seminarų dalis magistrantūros studentams turėtų vykti
anglų k.);
8. Toliau įgalinti jaunesnius darbuotojus užimti svarbias (akademines) pozicijas;
9. skatinti / versti doktorantus publikuoti užsienio žurnaluose anglų k.
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10. Koncentruotis į Q1 ir Q2 žurnalus, skirti mažiau dėmesio strategijoms, skirtų vietos Q4 žurnalų
rėmimui;
11. Skatinti Erasmus studentų mainus;
12. Paskatinimo sistemos gali būti paskata imtis tam tikrų veiksmų, tačiau tai neturėtų būti vienintelė
motyvacija.
Konkrečiau, sėkmingiems mokslininkams turėtų būti suteikiama daug išteklių vykdyti moksliniu
tyrimus (finansavimas, prieiga prie įrangos), tačiau svarbiausia yra juos remti žmogiškaisiais ištekliais,
kad jie galėtų plėsti savo komandas. Taip pat svarbu numatyti reguliarių valdančiųjų struktūrų
(tarybų) atnaujinimą.
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Chemijos ir aplinkos inžinerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_CEE

VV pavadinimas

Chemijos ir aplinkos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

4,5

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

27,32

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Aplinkos inžinerija (04T)

3

2,5

16,2

Chemijos inžinerija (05T)

3

2

11,12

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) VV – Chemijos ir aplinkos inžinerija (CAI) priklauso
dviem fakultetams (Fundamentinių mokslų fakultetui ir Aplinkos inžinerijos fakultetui). Apskritai
kalbant, VV yra paskelbęs pakankamą kiekį publikacijų (155 straipsniai „World of Science“),
darbuotojai yra dalyvavę moksliniuose projektuose (bet mažai dalyvauta tarptautinėse (europinėse)
MTEP finansavimo programose), VV yra daugelio tarptautinių asociacijų narys ir turi daugelį MTEP
veiklos verslo partnerių. VV yra tvirtas, tačiau tarptautinis pripažinimas ribotas. Individualus mokslo
šakų vertinimas yra paremtas mokslinių temų apimtimi, mokslinių tyrimų pobūdžiu (taikomieji /
fundamentiniai), publikuotų straipsnių apimtimi (spektras, kokybė, poveikio faktorius, žurnalai anglų
k.), moksline produkcija (straipsniai vienam tyrėjui, h-indeksas), vadovavimu doktorantams,
doktorantų skaičiumi, bendradarbiavimu (su verslu) (nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu) ir
mokslininkų tarptautiškumu (bendros publikacijos).
Aplinkos inžinerija (04T)

Mokslinio padalinio (MP) 04T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu
lygmeniu. Mokslinių tyrimų temos yra efektyvus išteklių ir energijos naudojimas, aplinkosaugos
technologijos ir saugi antropogeninė aplinka. Todėl atliekami moksliniai tyrimai daugiausia priklauso
aplinkosaugos vadybos, o ne inžinerijos / technologijų šakai. Konkrečiau, tyrimų temos yra susiję su:
aplinkos tarša, elektromagnetinių laukų keliama tarša, sunkiųjų metalų pasklidimas vandens
matricose ir kt. Geriausios mokslinės produkcijos sąrašą galima vertinti kaip svarbų, nes publikacijos
yra paskelbtos Q1 žurnaluose (su dideliu poveikio faktoriumi, pvz., „Journal of Environmental
Management“ ir „Land Degradation & Development“, pastarasis žurnalas yra reitinguojamas 1/34
dirvotyros srityje). Taip pat yra knyga, kurią išleido leidėjas „Springer“. Kiti geriausi moksliniai darbai
publikuoti Q2 ir Q3 žurnaluose. Nemažai geriausių pranešimų yra skaityti tarptautinėse
konferencijose (taip pat ir ne ES šalyse), yra pripažinimas ne Lietuvoje. Dalyvavimo konkursiniuose
MTEP projektuose rezultatai gali būti laikomi gerais, tačiau tarptautiškumo (šiuo metu) trūksta. Per
vertintą laikotarpį gautas finansavimas yra reikšmingas. Apginta 13 daktaro disertacijų: 8 disertacijos
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2013 m., 3 – 2014 m., 2 – 2015 m., po to disertacijų dar neapginta. Visos disertacijos yra parašytos
anglų kalba ir paremtos straipsniais / pranešimais konferencijose, tačiau yra stipri tendencija
publikuoti labiau vietinės reikšmės (Q4 žurnaluose (pvz., „Environmental Engineering and Landscape
Management“, „Mokslas – Lietuvos ateitis“), to nereikėtų skatinti.
Chemijos inžinerija (05T)

05T atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu lygmeniu. Daugiausia
tiriamos ląstelės ir jų biologiškai aktyvūs komponentai. Todėl moksliniai tyrimai nevykdomi
klasikinėmis chemijos inžinerijos temomis, priešingai, tyrimai daugiausia vykdomi biotechnologijų /
bioinžinerijos ir elektrochemijos inžinerijos šakose, turbūt dėl to, kad yra anksčiau paminėtose
kryptyse dirbančių darbuotojų. Be to, vykdoma veikla turi su aplinka susijusių elementų, todėl iš
dalies mokslinį padalinį būtų galima sujungti su Aplinkos inžinerija (04T). Geriausios mokslinės
produkcijos sąrašą galima laikyt labai svarbiu, straipsniai skelbiami Q1 žurnaluose su labai aukštu
poveikio faktoriumi („Energy and Environmental Science“ PF yra 30, reitingas 1/137 chemijos
inžinerijos kryptyje), tačiau VV priklausanti darbo dalis yra 20 %. Tą patį galima pasakyti ir apie 3 kitus
straipsnius, nurodytus geriausios mokslinės produkcijos sąraše. Akivaizdu, kad su 05T mokslininkais
mielai bendradarbiauja ir juos vertina kitos mokslininkų grupės. Nemažai geriausių pranešimų yra
skaityti tarptautinėse konferencijose (taip pat ir ne ES šalyse), bet tai šiek tiek prieštarauja ribotam
VV pripažinimui ne Lietuvoje. Dalyvavimo ekonominės veiklos vykdytojų organizuojamuose
konkursiniuose MTEP projektuose rezultatai gali būti laikomi gerais, tačiau tarptautiškumo (šiuo
metu) trūksta. Per vertintą laikotarpį gautas finansavimas yra reikšmingas. Apgintų daktaro
disertacijų skaičius tėra 1 (abi disertacijos apgintos 2013 m.). Ekspertų grupė buvo informuota, kad
2013 m. Vilniaus universitetas nusprendė nutraukti bendradarbiavimą su VGTU 05T (to priežasčių
eksperto grupė nesuprato net ir po vizito).
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Ekonominio ir socialinio MTEP veiklos poveikio vertinimas remiasi bendradarbiavimu su verslo /
privačiomis įmonėmis (įvairiais lygiais), dalyvavimu ES projektuose (7 bendroji programa, „H2020“,
„COST“), patentais / prototipais (nacionaliniais ir tarptautiniais), mokslo laipsnį turinčiais
darbuotojais, kurie dirba verslo sektoriuje ir iš mokslinės veiklos atsiradusiose įmonėse, naryste
komitetuose / patariamosiose mokslinėse komisijose / redakcinėse komisijose / tarptautinėse
konferencijose bei bendru socialiniu poveikiu.
Ekspertų grupė mano, kad VGTU_CEE vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP
veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų. VV vykdomi moksliniai tyrimai yra reikšmingi
visuomenei. Ryšys tarp VV ir verslo, sprendimų priėmėjų bei visuomenės yra patenkinamas
pripažintai akademinę veiklą vykdančiai institucijai. Nėra abejonių, kad potencialius socialinis
vykdomos MTEP veiklos poveikis yra milžiniškas. Šiuo metu VV užmezgė ryšių su privačiuoju
sektoriumi ir sprendimų priėmėjais, tačiau šiuo klausimu reikia padaryti daugiau. Tai parodo pastovus
dalyvavimas nacionaliniuose ir užsienio moksliniuose projektuose su privačiuoju sektoriumi, jų
rezultatas – publikuoti / pateikti darbai (patentai). VV nariai dalyvauja studijose, atliekamose
institucijų, organizacijų ir verslo įmonių užsakymu, konsultuoja viešąsias institucijas, yra nacionaliniu
komitetų nariai, patariantys kryptyse, kuriose jie yra kompetentingi. Kai kurie VV nariai taip pat yra
tarptautinių žurnalų redakcinių komisijų nariai. Reikėtų siekti užmegzti daugiau ryšių su verslo
įmonėmis, ypač atsižvelgiant į tai, kad tam yra palanki mokslo kryptis.
MTEP veiklos perspektyvumas
Veiklos perspektyvumas vertinamas remiantis VV ateities vizija / planu, SSGG analize, tuo, ar per
artimiausius 5–10 metų VV gali tapti tarptautiniu žaidėju, doktorantų kritine mase / skaičiumi,
darbuotojų ugdymu (jaunieji mokslininkai / neseniai doktorantūros studijas baigę darbuotojai) ir
motyvavimu siekti akademinės karjeros, tarptautiškumo lygiu ir strategijomis surasti daugiau
finansavimo už Lietuvos ribų.
Ekspertų komisija mano, kad VV turi galimybę išlaikyti turimą reitingą. Taip galima teigti remiantis
didžiulėmis galimybėmis, kurias turi VV. Pirma, MTEP infrastruktūra yra gerai išvystyta, aprašyti ir
efektyviai veikia atviros prieigos principai. Perspektyvumas yra didelis su sąlyga, kad dvi mokslo
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kryptys dirbs bendrai, galbūt net susijungs. Tai padidins VV matomumą nacionaliniu ir tarptautiniu
lygmeniu, sustiprins VV turimą cheminės inžinerijos patirtį, kuria remiantis būtų galima plėsti
aplinkos ir biotechnologijų taikomąjį aspektą. VV palaiko gerus ryšius su užsienio akademinėmis ir
mokslinėmis institucijoms, tai daro teigiamą įtaką toliau stiprinant VV matomumą. VGTU plėtros
plane, kuriame pirmenybė teikiama akademinei lyderystei ir darbui tarptautinėje aplinkoje, aprašyti
žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Juos derėtų maksimaliai išnaudoti. Todėl strateginis VV planas
yra visapusiškai tinkamas įvairių MTEP temų plėtrai.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Ekspertų grupė teigiamai vertina tai, kad VV supranta savo dabartinę situaciją (kuri nėra bloga
nacionaliniu lygmeniu, tačiau reikia labai stiprinti tarptautiškumą) ir tai, kad didžiausia svarba turėtų
būti teikiama VV tarptautiškumo, pastebimumo ir įtakingumo didinimui. Tam turimos visos reikiamos
priemonės, tačiau reikia imtis veiksmų. Todėl ekspertų grupė rekomenduoja:
1. Vykdant veiklą koncentruotis į tarptautinį, o ne vietinį lygmenį;
2. Stiprinti ryšius su Briuseliu (ES finansavimas) ir domėtis visomis galimomis finansavimo
galimybėmis;
3. Plėsti nedidelės apimties mokslines sutartis, skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą ir didesnės
apimties projektus;
4. Naudotis unikalia techninio universiteto pozicijas ir plėsti ryšius su verslo sektoriumi (tiek vietiniu,
tiek tarptautiniu mastu);
5. Išlaikyti narystes tarptautinėse organizacijose ir verslo partnerius;
6. Didelę reikšmę teikti patentams;
7. Toliau vystyti bendradarbiavimą tarp mokslinių padalinių tarpdisciplininių tyrimų srityje ir vykdyti
mokslinius tyrimus tose temose, dėl kurių VV galėtų tapti tarptautiniu partneriu;
8. Sudaryti dvišales sutartis su Vilniaus universitetu, taip susigrąžinant teisę vykdyti doktorantūros
studijas chemijos inžinerijos kryptyje;
9. Skatinti / versti doktorantus publikuoti užsienio žurnaluose anglų k.;
10. Skatinti / versti doktorantus vykti į užsienį;
11. Koncentruotis į Q1 ir Q2 žurnalus, skirti mažiau dėmesio strategijoms, skirtoms vietos žurnalų
rėmimui,
12. Apsvarstyti lankstų darbo grafiką (nesusijusį su laboratorijų darbo valandomis).
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Statybos inžinerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_CE

VV pavadinimas

Statybos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

30,17

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

88,25

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Statybos inžinerija (02T)

4

13,24

73,42

Medžiagų inžinerija (08T)

4

16,93

14,83

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Statybos inžinerija (02T)

Šioje mokslo šakoje atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.
Statybos inžinerijos padalinys išsiskiria savo publikacijomis, įskaitant darbus apie statybinės
medžiagas ir kitas įprastas statybos šakas. Statybos inžinerijos padalinyje dirba daug mokslinių
darbuotojų (124 mokslininkai ir dėstytojai, VDDA skaičius – 86,7), nors techninių ir administracijos
darbuotojų skaičius ir yra mažesnis. Statybinių ir kelių tiesimo medžiagų testavimo laboratorinė
įranga prilygsta geriausių tarptautinių universitetų, įskaitant ir Vakarų Europos, įrangai. Pavyzdžiui,
medžiagų testavimo laboratorijos prietaisai visiškai atnaujinti („Walter and Bai“, Šveicarija). Nurodyta
nemažai apdovanojimų, įskaitant ir užsienio. Pavyzdžiui, vienas iš VV darbuotojų buvo išrinktas
labiausiai cituojamu gerai žinomo žurnalo autoriumi. Vykdoma nemažai nacionalinių ir tarptautinių
mokslinių projektų (įskaitant ES, finansavimas siekia iki kelių šimtų tūkstančių eurų). Didelis
publikacijų ir pranešimų konferencijos skaičius. Kai kurios iš nurodytų publikacijų yra paskelbtos gerai
žinomų mokslininkų labai geruose, tarptautinių mastu pripažįstamuose statybų krypties žurnaluose.
Savianalizės suvestinėje nurodytas labai aktyvus dalyvavimas konferencijose visame pasaulyje. Tai
akivaizdžiai yra susiję su dideliu mokslininkų ir dėstytojų skaičiumi. Palyginus su darbuotojų skaičiumi,
per vienerius metus apginamų disertacijų skaičius nėra didelis, šioje kryptyje yra plėtros potencialo.
Vykdoma kokybiška mokslinė veikla, statybos inžinerijos šakos matomumas yra geresnis nei
medžiagų inžinerijos. Doktorantai ir jų vadovai glaudžiai bendradarbiauja.
Medžiagų inžinerija (08T)

Medžiagų inžinerijos grupė (08T) yra gerokai mažesnė nei statybų inžinerijos grupė, joje dirba 22
mokslininkai, 6 profesoriai, 11 docentų, 3 lektoriai, 20 kitų darbuotojų ir doktorantų. Nepaisant to,
ekspertų grupės nuomone vykdoma mokslinė veikla yra aukštos kokybės ir tarptautiškai pripažinta.
Abiejų grupių mokslinė veikla iš dalies sutampa, kadangi dauguma medžiagų inžinerijos tyrimų yra
susiję su statybinėmis medžiagomis, konkrečiau su medžiagų testavimu ir analize. Mokslinė įranga
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yra labai gerai. Publikacijų sąrašas rodo, kad šia infrastruktūra dalinasi medžiagų ir statybos
inžinerijos padaliniu darbuotojai. VV atliekami moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti
tarptautiniu mastu. Darbuotojai skelbia savo tyrimus aukštai reitinguojamuose, gerai žinomuose
moksliniuose žurnaluose. Jie skaito pranešimus gerai žinomose tarptautinėse konferencijose,
vykstančiose įvairiose Europos šalyse, įskaitant ir Vakarų Europoje. Darbuotojų už MTEP veikla gautų
apdovanojimų sąraše daugiausiai nurodyti nacionaliniai apdovanojimai, nors gautas ir vienas
tarptautinis apdovanojimas. Doktorantų skaičius galėtų būti didesnis, atsižvelgiant į darbuotojų
skaičių ir ypač į labai gerą techninę įrangą. Be to, yra galimybė padidinti kolektyvo tarptautiškumą ir
užsieniečių doktorantų skaičių.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Statybos inžinerija yra labai svarbi šaka šalies infrastruktūros plėtrai. Ši mokslinė šaka yra labai svarbi
nacionaliniu mastu, nes ugdomi statybos srities inžinieriai bei vykdoma priežiūra statybinių
medžiagų, kelių ir standartizacijos šakose. Vyksta labai intensyvus bendradarbiavimas su verslo
sektoriumi, ypač statybinių medžiagų bandymo ir statybinių dalių tyrimų šakose. VV turi turbūt
geriausiai įrengtą statybų krypties laboratoriją Lietuvoje. Gaunamas didelis finansavimas iš verslo
sektoriaus. Į VV darbuotojus reguliariai kreipiamasi dėl inžinerinių problemų sprendimų Lietuvoje.
Jie yra nacionalinių komitetų ir nacionalinės agentūros nariai. Pastaroji agentūra yra labai svarbi
statybos srities inžinierių apmokymui, statybinių medžiagų, kelių kontrolei nacionaliniu mastu ir
standartizacijai Ekspertų grupė teigiamai vertina tai, kad VV yra glaudžiai susijęs ne tik su akademine
bendruomene, bet ir su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene. VV mokslinė produkcija ir MTEP
projektai tiesiogiai atitinka visuomenės poreikius. Į juos įeina techniniai klausimai, susiję su energiją
taupančiomis, efektyviomis medžiagomis, klimato sąlygų kaita, C02 emisijų mažinimu pasitelkiant
infrastruktūrą, pėsčiųjų takais ir pan. Mokslininkai dalyvauja daugelyje darbo grupių ir komisijų, kurias
subūrė nacionalinės institucijos, organizacijos ir statybų bendrovės, pvz., LR Susisiekimo ministerija,
LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos standartizacijos taryba. VV teikia plataus spektro konsultacijas ir
vykdo ekonominę veiklą, klausimais kaip betoninių pabėgių skaldymas, senų statinių atnaujinimas ir
statybinių medžiagų savybių tyrimas. VV taip pat organizuoja nemažai konferencijų ir seminarų,
įskaitant ir tarptautinius. Mokslininkai yra daugelio mokslinių žurnalų vyriausieji redaktoriai ar
redakcinių komisijų nariai, įskaitant aukštai reitinguojamus, gerai žinomus žurnalus. Jie taip pat yra
deugelio tarptautinių darbo grupių ir asociacijų nariai. VV darbuotojai taip pat yra tarptautinių
ekspertų grupių nariai. Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad VV vykdo labai svarbius mokslinius
tyrimus ir yra labai svarbus MTEP veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
VGTU_CE yra tvirtas VV, turintis didelį perspektyvumą dėl didelio padalinio dydžio ir aukštos kokybės
įrangos. Ekspertų komisija mano, kad VV turi galimybę išlaikyti turimą aukštą reitingą. Darbuotojai ir
doktorantūros studentai labai aktyviai dalyvauja VV veikoje. Mokslo darbuotojai turi gana nemažai
laisvės, net ir projektų teikimo klausimais, o tai aiškiai juos motyvuoja. VV turi potencialą ateinančius
5–10 metų išlaikyti turimą įvertinimą. Eksperimentinei infrastruktūrai atnaujinti gautas labai didelis
ES infrastruktūros projektas (beveik 700 000 Eur), o tai leido atnaujinti laboratorijas, ypač testavimo
ir medžiagų analizės įrangą. Esama MTEP infrastruktūra yra labai gera ir atitinka aukštus europinius
standartus. Savianalizės suvestinėje pateiktuose plėtros planuose nurodytas naujos įrangos
įsigijimas ir turimos įrangos tobulinimas ir atnaujinimas. Potenciali silpnybė, galinti trukdyti plėtrai,
yra darbui su įranga skirtų techninių darbuotojų skaičius, kuris yra per mažas palyginus su mokslo
darbuotojų skaičiumi ir turima įranga. MTEP infrastruktūra, veikiančia atviros prieigos principu,
naudojasi gana nedidelis naudotojų skaičius, tačiau jis yra patenkinamas. Darbuotojų amžiaus
vidurkis yra geras, tai rodo VV perspektyvumą, tačiau nemažai darbuotojų yra 45–64 m. amžiaus.
Žmogiškųjų išteklių vadybos (paieškos, paaukštinimo ir pan.) principai yra tinkami šio tipo institucijai.
Yra aiškus visos institucijos bei paties VV strateginis plėtros planas. Strategijos stiprioji pusė – MTEP
temos, kurias numatyta vystyti.
Tai, kad statybos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos padalinių mokslinė veikla yra panaši yra galimybė
panaudoti abiejų šakų darbuotojų patirtį. Tai reiškia, kad reikėtų stiprinti bendradarbiavimą. Abi
grupės yra labai perspektyvios, o doktorantų / profesorių skaičių galima būtų priartinti prie Vakarų
Europos lygį atitinkančių tarptautinių standartų. Profesorių skaičius yra gana didelis, o doktorantų –
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geras, tačiau vis tiek mažesnis, nei Vakarų Europos standartai. VV potencialiai gali vaidinti tarptautinį
vaidmenį statybų kryptyje. Sąlygos sėkmei pasiekti yra idealios, nes glaudžiai bendradarbiaujama su
tarptautinėmis įmonėmis, tokiomis kaip „Heidelberger Zement“, „Sika“ / „CH Holcim“ ir su
europinėmis institucijomis.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Kadangi „Medžiagotyros“ ir „Statybinių medžiagų“ šakų poveikio faktoriai skiriasi, gali būti
naudinga pervadinti VV (pvz., „Statybinių medžiagų institutas“).
2. Reikėtų dėti pastangas, kad būtų sukurta tvari finansavimo struktūra sumažėjus ES / nacionaliniam
finansavimui. To galima siekti stiprinant bendradarbiavimą su stambiomis tarptautinėmis statybinių
medžiagų sektoriaus grupėmis.
3. Ekologiškos statybos ir statybinių medžiagų šaka yra perspektyvi, reikėtų ištirti veiklos šioje šakoje
galimybes.
4. Į VV kompetencijos lauką būtų galima įtraukti mechaninius ir modeliavimo aspektus.
5. VV galėtų apsvarstyti galimybe siekti tarptautiškai akredituoto testavimo instituto statuso, tai
užtikrintu tolesnį augimą.
6. Pageidautina didinti veiklos ir kolektyvo tarptautiškumą (iš užsienio atvykę darbuotojai). Tai būtų
galima daryti skatinant mokslines atostogas ir kviečiantis svečius iš užsienio.
7. Derėtų inicijuoti ilgalaikį vidutinio darbuotojų amžiaus mažinimą. Be kitų priemonių to gali būti
siekiama ir didinant doktorantų skaičių. Reikėtų sumažinti pagal terminuotas sutartis dirbančių
mokslo darbuotojų skaičių.
8. Ilgainiui reikėtų skatinti doktorantūros disertacijas su straipsniais ISI žurnaluose.
9. Reikėtų rasti geresnių finansavimo šaltinių doktorantūros studentams, kurie per dažnai savo
doktorantūros projektams gali skirti tik dalį darbo dienos.
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Elektros, elektronikos ir informatikos inžinerija, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas
VV santrumpa

VGTU_EEIE

VV pavadinimas

Elektros, elektronikos ir informatikos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

4,55

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

93,94

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

3

1,4

40,4

Informatikos inžinerija (07T)

3

3,15

53,54

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

3

MTEP veiklos kokybė
VGTU_EEIE yra stipri laboratorija, kurios veikla yra tinkamai paskirstyta dviem mokslo kryptims:
elektros ir elektronikos inžinerijai bei informatikos inžinerijai. Tarptautiškai pripažįstamų mokslininkų
skaičius yra gana nedidelis, bet moksliniai tyrimai yra aukštos kokybės, kiekviename padalinyje
studijuoja geras doktorantų skaičius.
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

Elektros ir elektronikos inžinerijos (EE) kryptyje yra paskelbtas geras straipsnių kiekis vidutinio
poveikio faktoriaus tarptautiniuose žurnaluose (daugumos žurnalų faktorius yra tarp 1 ir 2), įskaitant
straipsnius „IEEE Transcations“. Katedros vedėjo ir laboratorijų vedėjų straipsnių citavimas yra
ribotas. Kiekvieniems metams nurodytos keturios konferencijos, daugiausia geros tarptautinės
konferencijos Europoje, bet taip pat kelionės į tolimuosius rytus ir Šiaurės Ameriką. Apdovanojimai
dažnai yra susiję su „IEEE“, o tai yra geras požymis, kad padalinys dalyvauja šios svarbios institucijos
veikloje. Sąraše taip pat nurodyti nacionaliniai apdovanojimai, konkrečiau, geriausios 2015 m.
daktaro disertacijos apdovanojimas. Per pastaruosius metus vykdo 29 disertacijų gynimai, tai yra
tikrai geras skaičius. Padalinyje šiuo metu studijuoja 23 doktorantai, tai rodo padalinio įsipareigojimą
mokslinei veiklai.
Informatikos inžinerija (07T)

Informatikos inžinerijos (IE) kryptyje yra paskelbtas geras straipsnių kiekis daugelyje vidutinio
poveikio faktoriaus tarptautinių žurnalų (daugumos žurnalų faktorius yra tarp 1 ir 2) bei vietinių
žurnalų. Citavimų skaičius nedidelis, kai kurių geriausių straipsnių bendraautorius yra Vilniaus
universitetas (VU). Visos konferencijų sąraše paminėtos konferencijos vyko Europoje. Studijuoja 18
doktorantų, įskaitant du studentus iš užsienio. Tai yra neblogas rodiklis, bet doktorantų srautas yra
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mažesnis nei elektros ir elektronikos inžinerijoje, 2016 m. apgintos dvi, 2017 m. – viena disertacija.
Šių disertacijų rašymo trukmė dažniau yra 5 (kartais net 6), o ne 4 metai.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV gauna pastovią paramą iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos, ši parama nuo 2013 m. pastoviai
didėja ir šiuo metu siekia daugiau nei pusę 2017 m. biudžeto. MTEP programų skaičius yra gana
nedidelis. Per pastaruosius 2 metu, palyginus su 2013–2015 m. šis skaičius didėjo, 2016 m. vykdyta
11, 2017 m. – 10 projektų. Apskritai VV finansavimas yra vidutinio dydžio. Pirmoji silpnybė – labai
nedidelis tarptautinis finansavimas, kurio 2015 m. ir 2016 m. išvis nebuvo. Kita silpnybė – pajamos iš
sutarčių su verslo sektoriaus partneriais, kurios irgi yra gerokai per mažos. Be to, stebina tai, kad šių
sutarčių suma vienai sutarčiai yra labai nedidelė (pvz., 17 800 Eur 2017 m. 9 sutartims), todėl šios
sutartys iš tikrųjų yra paslaugų sutartys.
VV dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje. Kartais jose dalyvauja tik keli padalinio nariai, pvz.,
Europos impulsinės energijos laboratorija, tačiau kai kuriais atvejais įsitraukę labai daug darbuotojų,
pavyzdžiui, daugiau nei 50 mokslininkų yra „IEEE“ (liet. Elektros ir elektronikos inžinierių institutas)
nariai, o tai yra svarbus tarptautinis šios krypties forumas. Narystės yra daugiausia susiję su „IEEE“
(nariai, vyresnieji nariai, Lietuvos Moterų inžinierių padalinys). Kita vertus, ekspertinės paslaugos
paprastai suteikiamos nacionaliniu lygmeniu, VV darbuotojai yra Lietuvos standartizacijos tarybos,
Karo mokslo ir technologijų tarybos ir (vienas asmuo) Lietuvos mokslų akademijos nariai. Taip pat
reguliariai atliekama teismo ekspertizė.
Kadangi padalinys yra „IEEE“ narys, du ar tris kartus per metus organizuojami renginiai, dirbtuvės ir
konferencijos. Tai daro pats padalinys arba bendradarbiaujama su Latvijos ir Estijos skyriais, kartais
su Lenkijos skyriumi. VV prisideda prie kasmetinės Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos
„Mokslas – Lietuvos ateitis. Elektros ir Elektronikos inžinerija“.
Narystė redakcinėse komisijose apsiriboja daugiausia regioniniais ar mažo poveikio žurnalais. Reikėtų
paminėti, kad pareigos „Akademinis redaktorius“, susijusios su kai kuriais atviros prieigos žurnalais
(„Hindawi“) kartais priskiriamos žmogui, kuris redagavo vos vieną straipsnį.
Savianalizės suvestinėje paminėta gera veikla mokslinės veiklos rezultatų populiarinimo srityje. Per
metus vykdomos šešios-septynios veiklos, konkrečiau: straipsniai ne moksliniuose žurnaluose,
paskaitos jauniesiems inžinieriams, edukacinė veikla jaunimui, parodos nacionaliniame mokslo
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi labai gerą įrangą. Be kita ko, galima paminėti šią infrastruktūrą (finansavimas nurodytas
apytiksliai, tūkstančiais eurų): 2016 m. – Mikro- ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo
laboratorija (450). 2017 m. – IT mokslo ir technologijų kompetencijos centras (450); („H2020“
parama, 400); naujas, greitai atsidarysiantis pastatas (400), kuriame įsikurs trys laboratorijos:
Mechatroninų sistemų tyrimo, Intelektinių elektronikos sistemų ir Stiprių magnetinių laukų. Į
infrastruktūra įeina atvira laboratorija arba komerciniu pagrindu prieinama infrastruktūra (pvz.,
Stiprių magnetinių laukų institutas). Tai gali paskatinti bendradarbiavimą su biologijos ir
medžiagotyros krypčių mokslininkų komandomis.
Geras amžiaus vidurkis, didžioji dalis (apie 80) mokslo darbuotojų ir dėstytojų yra iki 45 m. amžiaus.
Techninių ir administracijos darbuotojų skaičius taip pat yra palankus, o jaunų žmonių dalis – dar
didesnė. Yra gera mokslo ir dėstymo vienovė, kadangi Elektros ir elektronikos inžinerijos padalinys
yra susietas su Elektronikos fakultetu, o Informatikos inžinerijos padalinys – su Fundamentinių
mokslų fakultetu, o abiems padaliniams prieinamas išteklius – 10 000 VGTU studentų. Bendras
darbuotojų įsitraukimas yra labai geras, kadangi vienam asmeniui tenkantis VDDA yra didelis tiek
mokslo darbuotojams, tiek dėstytojams. Geras doktorantų skaičius. Ekspertų grupei teigiamą įspūdį
paliko tai, kad ne tik dalį darbo dienos disertacijai skiriantys studentai yra išimtis. Dauguma studentų
su doktorantūros projektu dirba visą darbo dieną, tad dauguma disertacijų yra užbaigiamos per 4
metus.
Laboratorijos temos puikiai atitinka dabartinius visuomenės poreikius ir 7 VGTU nustatytas
prioritetines temas. Tiek elektros ir elektronikos inžinerijos, tiek informatikos inžinerijos padaliniai
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gali rasti galimybių plėsti mokslinę veiklą. Ekspertų grupė yra įsitikinusi, kad netolimoje ateityje bus
pasiekta įdomių rezultatų. Kai kurios kryptys yra visuomenės pokyčių priešakyje, pavyzdžiui, daiktų
internetas yra šaka, kurioje mokslinės veiklos galimybių gali atrasti tiek EI, tiek II padaliniai.
Problemos, susijusios su stipriais impulsiniais elektromagnetiniais laukais bei inovacijų taikymas
biomedicinoje taip pat yra daug žadančios temos. Galiausiai, galima paminėti dirbtinio intelekto šaką,
pvz., pagalbines sprendimų priėmimo sistemas ir kompiuterinės saugos problemas kaip šakas
kuriose VV yra perspektyvus.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
1. Moksliniai tyrimai yra aukštos kokybės, mokslinė infrastruktūra – įspūdinga, VV turi gerą
infrastruktūros plėtros planą. VV plėtros sėkmei užtikrinti reikės papildomai atnaujinti tiek įrangą,
privatų klasterį, kuris šiuo metu yra nedidelis.
2. Svarbu, kad būtų geriau išnaudojamas VV potencialas tarptautiniu lygmeniu. Šiuo metu
mokslininkų, kurie yra išties pastebėti tarptautiniu mastu yra nedaug. Geresnių rezultatų būtų galima
pasiekti skatinant mokslininkus veikti tarptautinėje aplinkoje ir reguliariau dalyvaujant europiniuose
projektuose.
3. Kadangi VV dirba daug jaunųjų mokslininkų, taip pat galima imtis konkrečių veiksmų padidinti šių
žmonių tarptautinį pastebimumą išleidžiant juos mokslinių atostogų bent 6 mėnesiams, geriau – 1
metams, taip leidžiant jiems plėsti savo mokslinių kontaktų tinklą.
4. Šiuo metu nėra jaučiamas realus sudarytų bendradarbiavimo sutarčių (Ročesterio universitetas,
Pietų Kalifornijos universitetas, Astono universitetas, Varšuvos technologijos universitetas ir kt.)
poveikis. Šias mainų sistemas derėtų geriau išnaudoti.
5. Reikia gerinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Tai yra svarbu finansavimui, bet taip pat todėl, kad
kartais būtent verslo iškeltos praktinės problemos sukuria puikias tyrimų temas, įskaitant mokslines.
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Chemijos inžinerija (biotechnologijos) Vilniaus universitetas
VV santrumpa

VU 05T

VV pavadinimas

Chemijos inžinerija (biotechnologijos)

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

18,49

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

0,06

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Chemijos inžinerija (05T)

5

0,06

18,49

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Ekspertų grupės vertinimu, šio VV moksliniai tyrimai yra aukščiausio tarptautinio lygio.
VV yra globalus lyderis CRISPR-cas genų redagavimo šakoje. VV vykdo aukšto lygio mokslinę veikla
biotechnologijų kryptyje (su cheminės inžinerijos elementu), tai parodo (i) aukštos kokybės
straipsnių, publikuotų „Nature Publishing Group“, „American Chemical Society“ ir kt. žurnaluose
skaičius, (ii) pastovus dalyvavimas svarbiose tarptautinėse konferencijose, (iii) didelis mokslinių
projektų finansavimas (daugiausiai (tačiau ne vien tik) iš tarptautinių finansavimo šaltinių, įskaitant
Europos mokslo tarybos dotaciją patyrusiems (angl. advanced grant), (iv) VV darbuotojų gauti
nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai. Patentai ir publikacijos žurnaluose yra tarptautinės
reikšmės, didelė dalis iš jų daro poveikį nacionaliniu mastu. Geriausios publikacijos yra skelbiamos
aukšto lygio žurnaluose. Pranešimai tarptautinėse konferencijose – dar svarbesni. Doktorantų
skaičius yra gana nedidelis, kaip ir disertacijų ir publikacijų skaičius, jas šiuo VV raidos etapu
daugiausiai rengia Lietuvos doktorantai. Paminėtinas nacionalinių apdovanojimų už MTEP veiklą
sąrašas. Pateikti duomenys apie intensyvų dalyvavimą konkurencinguose MTEP projektuose.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV atliekami moksliniai tyrimai turi aiškų ekonominį ir socialinį poveikį, įskaitant: (i) protų nutekėjimo
sustabdymą, (ii) tinklaveikos su Europos molekulinės biologijos šakos kompetencijų centrais
skatinimą, (iii) glaudų bendradarbiavimą su svarbiausiais krypties žaidėjais, tokiais kaip „DuPont
Pioneer“ and „Bayer AG“ bei (iv) aukšto lygio inovacijas tokiose šakose kaip biojutikliai, kurios ateityje
gali pagerinti įsidarbinamumą ir paskatinti startuolių kūrimąsi. Be to, VV nariai yra daugelio viešųjų ir
valstybinių institucijų įkurtų komitetų nariai. VV darbuotojai teikia konsultacijas privačiajam sektoriui,
yra mokslinių žurnalų redakcinių komisijų nariai. Tai pat paminėtinos kūrybiškos ir iššūkius metančios
veiklos, kurias VV kuria tam, kad supažindintų visuomenę su biotechnologijų pagrindais ir taikymo
būdais: atvirų durų dienos, vizitai į mokyklas, interviu spaudoje ir pan. VV daro pakankamą poveikį
tarptautiniu mastu. Vyksta efektyvus profesinis bendradarbiavimas su tarptautine moksline
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bendruomenę, yra daug viešojo sektoriaus MTEP užsakymų ir sutarčių su privačiuoju sektoriumi
pavydžių.
VV nariai yra aktyviai įsitraukę į valdžios ir kitas institucijas, organizacijas, verslą. Teikiamos
konsultacijos viešiesiems subjektams. Organizuojamos nacionalinės konferencijos ir renginiai, labai
nemaža dalis VV darbuotojų yra tarptautinių redakcinių komisijų nariai. VV nariai vaidina svarbų
vaidmenį tarptautinėse darbo ir ekspertų grupėse, įskaitant „COST actions“ ir Europos molekulinės
biologijos organizaciją („EMBO“).
MTEP veiklos perspektyvumas
Kolektyve dominuoja mokslininkai, didelė dalis darbuotojų turi akademinius laipsnius. Tinkamas
kolektyvo dalis sudaro mokslo darbuotojai, doktorantai ir kiti darbuotojai. Komandos mokslinė
veikloje stipriai akcentuojamos biotechnologijos, biomolekulių nustatymas ir proteomika, o tai yra
svarbios mokslo šakos, taip pat ir ateityje.
Kai kuriose veiklos kryptyse VV yra lyderis pasauliniu mastu, centras yra pripažintas tarptautiniu
mastu. Egzistuoja išsami ateities MTEP veiklos programa. Gaunamas stabilus, didelis finansavimas.
Darbuotojų amžiaus vidurkis tinkamas. Komandoje dominuoja karjeros vidurio stadijoje esantys
mokslo darbuotojai. Kvalifikuoti darbuotojai yra paklausūs – daugelį išeinančių darbuotojų pasamdo
kitos institucijos, nėra į pensiją išėjusių darbuotojų. Žmogiškų išteklių valdymo principai, pvz.,
darbuotojų pritraukimas, paaukštinimas ir pan. yra tinkamai aprašyti. Strateginis VV planas yra
tinkamai dokumentuotas ir akivaizdžiai naudojamas. Duomenys rodo, kad VV strateginis valdymas,
planavimas ir personalo plėtra yra vykdomi tinkamai ir padeda kurti aukšto lygio ekspertinį kolektyvą,
darantį svarbų ekonominį ir socialinį poveikį nacionaliniu mastu.
MTEP infrastruktūra yra gerai suplanuota, pagal nacionalines ir tarptautines tendencijas bei
galimybes numatytos strateginės plėtros kryptys. Stipriai vystoma MTEP infrastruktūra, įskaitant
atviros prieigos principo taikymą, kuris prisideda prie to, kad aukšto lygio mokslinė veikla yra
pripažįstama tarptautiniu mastu.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turi aiškią strategiją, kuri jau duoda rezultatų. Yra įvertintos svarbiausios grėsmės, pvz., protų
nutekėjimas, ilgalaikio valstybės prioriteto fundamentinų gyvybės mokslų finansavimui nebuvimas,
nepakankamo valstybės finansavimo rizika ir pan. Tačiau VV strategijoje numatyti šių problemų
sprendimo būdai.
1. Rekomenduojama ir toliau skirti ir, jei įmanoma, padidinti dėmesį doktorantų iš užsienio
pritraukimui, nes tai teikia daug naudos VV tarptautiškumui, pripažinimui ir augimo potencialui.
2. Egzistuoja gyvybinga mokslinė bendruomenė. Ši bendruomenė turi likti VV branduoliu ir būti
prioritetu vykstant pokyčiams.
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Informatikos inžinerija, Vilniaus Universitetas
VV santrumpa

VU 07T

VV pavadinimas

Informatikos inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

10,37

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

3,38

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Informatikos inžinerija (07T)

3

3,38

10,37

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

3

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

2

MTEP veiklos kokybė
Informatikos inžinerija (07T)

Moksliniai tyrimai vykdomi aktualiomis, pagrindinėmis krypties temomis. Mokslinė veikla paskirstyta
aštuonioms mokslinėms grupėms. Ekspertų komisija teigiamai vertina neformalią ir greitą naujų
mokslinių grupių formavimo ir veikiančių grupių veiklos nutraukimo procedūrą. Iš kitos pusės, ši
procedūra yra per daug ad hoc, kad atitiktų VV mokslinės veiklos apimtį ir leistų pasiekti aukštą
tarptautinį mokslinį lygį. Kai kurie aukšto lygio moksliniai straipsniai publikuoti Q1 ir Q2 žurnaluose.
Tačiau citavimas yra santykinai nedidelis. Dauguma doktorantūros studentų straipsnių yra
publikuojami vietos žurnaluose, tokiuose kaip Informatica ar kituose Lietuvos universitetų
žurnaluose, kurių poveikio faktorius yra nedidelis. Savianalizės suvestinėje nurodytas geras
pranešimų Europos ir JAV konferencijose sąrašas. Apdovanojimų sąraše daugiausia nurodyti
nacionaliniai apdovanojimai, tačiau taip pat „Ados Lovelace kompiuterinio meistriškumo
apdovanojimai“ (angl. „Ada Lovelace Computing Excellence Award“), skiriami talentingoms
kompiuterių specialistėms moterims. VV turi didelį doktorantų skaičių, konkrečiau, 27 doktorantus
2017 m., tai yra geras skaičius, tačiau didokas palyginus su mažu darbuotojų VDDA skaičiumi (10,4
mokslo darbuotojai, 3,4 dėstytojai). Nei vienas doktorantas nėra iš užsienio. Vizito į VV metu
ekspertų grupė sužinojo, kad dauguma doktorantų turi antrą darbą ir, kad jų tema yra glaudžiai
susijusi su jų darbu ne VV. Tai gali būti teigiama tendencija, kadangi studentai dirba su privačioms ir
viešosioms įmonėms aktualiomis problemomis. Tačiau dėl tokios tendencijos moksliniai tyrimai gali
būti labai taikomojo pobūdžio (t. y., neatitinkantys VV strategijos) ir neprisidėti prie ilgalaikės VV
personalo plėtros. Ekspertų komisija pastebėjo, kad dauguma doktorantų yra vykę į užsienį, tačiau
dažniausiai šie vizitai yra trumpalaikiai. VV yra dalyvavęs daugelyje tarptautinių mokslinių projektų
(įskaitant ES projektus). Tačiau finansavimas iš tarptautinių MTEP finansavimo programų vertintu
laikotarpiu sumažėjo nuo 435 000 Eur (5 projektai) 2013 m. iki 22 000 Eur (2 projektai) 2017 m. Taip
greičiausiai yra dėl to, kad po 2015 m. buvo nutrauktas ES struktūrinių fondų finansavimas. VV labai
aktyviai dalyvauja tarptautiniuose bendradarbiavimo / tinklaveikos projektuose, tokiuose kaip
„COST“ ir „Erasmus+“. Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad atliekami aukšto lygio, nacionaliniu
lygmeniu pripažįstami moksliniai tyrimai.
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MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Bendradarbiavimas su vietos verslo sektoriumi atrodo neformalus ir labiausiai vykdomas
doktorantūros studentų, kurie be VV turi ir kitą darbą. VV yra organizavęs konferencijų, gauta
apdovanojimų už MTEP veiklą. Ypač pripažinta VV vykdoma veikla yra iniciatyva „Bebras“, kurios
tikslas yra skatinti informatiką tarp visų amžių moksleivių. Bebro iniciatyva jau veikia 61 šalyje.
Savianalizės suvestinėje nurodytas gana trumpas mokslo darbuotojų narysčių darbo grupėse ir
komisijose Lietuvoje sąrašas. Nurodytas tik vienas konsultacijos pavyzdys – mokesčių konsultacijų
bendrovei. VV nariai organizuoja mažas tarptautines konferencijas ir seminarus Lietuvoje. Penki
mokslo darbuotojai yra recenzuojamų žurnalų redakcinių komisijų nariai. Iš jų du yra vietos žurnalų,
iš esmės žinomų Baltijos regione, redaktoriai ir bendraredaktoriai. Be to, kai kurie mokslininkai veikia
Europos lygmens techniniuose komitetuose ir įvairiuose moksliniuose tinkluose. Į mokslo
populiarinimo veiklą įeina knygų redagavimas, enciklopedinis žodynas ir tarptautiniai konkursai.
Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad VV vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus MTEP
veiklos partneris už akademinės bendruomenės ribų.
MTEP veiklos perspektyvumas
Vertintu laikotarpiu bazinis MTEP veiklos finansavimas iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos padidėjo
daugiau nei 50 %. Tačiau tuo pat metu nuo 1 170 000 Eur iki 346 000 Eur sumažėjo MTEP
finansavimas iš nacionalinių finansavimo programų. Be to, finansavimas iš MTEP sutarčių su
ekonominės veiklos vykdytojais sumažėjo nuo 54 000 Eur iki tik 12 000 Eur. Pastarasis rodiklis rodo,
kad VV mažai formaliai bendradarbiauja su verslo sektoriumi mokslinių tyrimų kryptyje, o tai yra
silpnoji vieta kalbant apie veiklos perspektyvumą. Nemažai mokslinės veiklos yra taikomojo
pobūdžio, ja siekiama Lietuvos kontekste praktiškai pritaikyti tarptautiniu mastu išvystytus
pažangiausius MTEP projektus. Analizė ir vietos situacija leidžia spręsti tam prieštaraujančią
informaciją, kurią reikia išsamiai apsvarstyti. Bazinis finansavimas padidėjo daugiau nei 50 %, tačiau
nacionalinis ir tarptautinis MTEP finansavimas vertintu laikotarpiu stipriai sumažėjo, o formalus
bendradarbiavimas su verslo sektoriumi išlieka nedidelis. Infrastruktūra yra patenkinama, kadangi
VV turi prieiga prie Vilniaus Universiteto Informacinių technologijų atviros prieigos centro, kuris turi
du superkompiuterius. Be to, IT tyrimų centras veikia kaip mokslinių tyrimų laboratorija, jo veiklos
sritys yra švietimas, moksliniai tyrimai ir verslas. Galimybė įmonėms atviros prieigos principu naudotis
MTEP infrastruktūra turėtų virsti galimybe užmegzti ryšius, ilgainiui virsiančius tvariais santykiais. Yra
detalus veiklos planas, kuriame aiškiai numatytas infrastruktūros plėtros veiksmų planas. Žmogiškųjų
išteklių struktūra rodo, kad šiuo metu darbuotojų amžiaus pasiskirstymas yra geras. Tai turėti padėti
atnaujinti VV vadovybę, o tai bus būtina padaryti. Tai leidžia burti neformalias ir lanksčias mokslines
grupes ir įvesti tinkamus žmogiškųjų išteklių valdymo principus, padėsiančius išlaikyti / pritraukti
jaunuosius talentus. Tačiau tai, kad dauguma doktorantų yra priversti dirbti antrame darbe ne VV
kartais turi neigiamą poveikį jų mokslinei veiklai ir dėl to jie nenoriai pasilieka VV po studijų pabaigos.
VV kontaktas su užsienio šalimis yra per mažas, tiek doktorantūros studentų, tiek publikacijų
atžvilgiu. Apibendrinant, ekspertų grupė mano, kad VV turi galimybę išlaikyti turimą reitingą.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
VV turi gerą organizacinę struktūrą, veiklos lygis patenkinamas. Reikėtų dėti pastangas padidinti
pastebimumą, taip siekiant didesnio tarptautinio pripažinimo ir užmegzti santykius su įmonėmis, nes
tai padės užtikrinti tvaresnį finansavimą ateityje. Ekspertų grupė siūlo imtis šių veiksmų:
1. VV nariai turėtų siekti publikavimo tarptautiniuose žurnaluose ir dalyvavimo recenzuojamose
konferencijose, kad padidintų savo mokslinio darbo poveikį. Užduotis turėtų būti padidinti H indeksą.
2. Ekspertų grupė rekomenduoja padidinti formaliam bendradarbiavimui su vietos verslo sektoriumi
skiriamą dėmesį ir labiau skatinti startuolių kūrimąsi. Turėtų būti sistemingai panaudojama atviros
prieigos laboratorija. Tai yra pirmas žingsnis link tvaresnio bendradarbiavimo. VV infrastruktūrą
derėtų pastoviai atnaujinti, kad ji atitiktų naujausias tendencijas.
3. Kad būtų finansiškai remiami aukšto lygio moksliniai tyrimai, VV rekomenduoja didinti konkursinių
nacionalinių ir tarptautinių MTEP finansavimo programų pritraukimui skiriamą dėmesį.
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4. VV turi skirti daug dėmesio ilgalaikiam MTEP darbuotojų atsinaujinimui, į tai visapusiškai turi būti
įtrauktas tarptautiškumo didinimas.
5. Doktorantai galėtų prisidėti prie tarptautiškumo skatinimo, nes būtent jie ilgalaikėje
perspektyvoje galėtų prisidėti prie tarptautiškumo didinimo. Gera užsienio doktorantų dalis būtų
apie 20 %.
6. Visi Lietuvos universitetuose studijas baigę doktorantai turėtų vykti mokslinės stažuotės į užsienio
mokslo tiriamąją instituciją bent 3 mėnesiams.
7. Ypatingą dėmesį derėtų skirti jauniesiems mokslininkams, kad būtų ribojama jų kaita ir išlaikomos
jų sukauptos žinios.
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Elektros ir elektronikos inžinerija, Medžiagų inžinerija, Vilniaus
universitetas
VV santrumpa

VU_eeimi

VV pavadinimas

Elektros ir elektronikos inžinerija, Medžiagų inžinerija

Institucijos pavadinimas

Vilniaus universitetas

Institucijos tipas

Universitetas

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

10,37

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

5,31

MTEP veiklos kokybė
Mokslo kryptis:

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

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

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

3

2,19

1,72

Medžiagų inžinerija (08T)

5

8,18

3,59

MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
Įvertinimas

4

MTEP veiklos perspektyvumas
Įvertinimas

5

MTEP veiklos kokybė
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

VV atlieka aukšto lygio su elektros ir elektronikos inžinerija susijusius mokslinius tyrimus ir yra
pripažintas nacionaliniu mastu. Komandos kritinė masė mokslinių tyrimų ir studijų sektoriuje yra
ribota. Moksliniai tyrimai yra skelbti didelio poveikio faktoriaus žurnaluose (pvz., „Solid-State
Electronics“), tačiau citavimas yra nuosaikus. Šiuo metu tarptautinis matomumas yra nedidelis, tačiau
jį potencialiai galima pagerinti. VV turi kelias mokslinės veiklos šakas, susijusias su THz metodų
tyrimais, LED tyrimais, diodų technologijų plėtra ir jutikliais. VV nariai yra pristatę savo rezultatus
tarptautiškai pripažįstamose pasaulinėse konferencijose. Keli darbuotojai yra gavę apdovanojimų už
MTEP pasiekimus. VV nariai yra dalyvavę keliuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kai
kurių šių projektų biudžetas įspūdingas. Tačiau šie projektai daugiausia buvo susiję su medžiagotyra.
Vykdomas stipri doktorantūros programa, studijuoja tiek vietiniai, tiek iš užsienio atvykę doktorantai.
Per pastaruosius 5 metus dauguma disertacijų apginta temomis, susijusiomis su medžiagotyra, o ne
su elektra. ir elektronika.
Medžiagų inžinerija (08T)

VV yra lyderis tarptautiniu lygmeniu. Pastarųjų penkių metų mokslinės publikacijos rodo, kad
atliekami moksliniai tyrimai yra aukščiausio tarptautinio lygio. Dauguma straipsnių publikuojami
tokiuose žurnaluose kaip „Advanced energy materials“ ir yra daug cituojami. VV vykdo kelių šakų
mokslinius tyrimus, susijusius su saulės elementų medžiagomis ir OLED technologija. VV nariai yra
pristatę savo tyrimų rezultatus visame pasaulyje vystančiose tarptautiškai pripažįstamose
konferencijose. Taip pat yra laimėti keli nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kuriu finansavimas
įspūdingas. Doktorantūros programa yra gerai integruota į mokslinę veiklą, studentų disertacijų
publikacijų sąrašas yra puikus, nes daugiausia publikuojama geriausiuose tarptautiniuose žurnaluose.
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Puikus doktorantų darbas kelis kartus įvertintas jaunųjų mokslininkų apdovanojimais. Be to, patyrę
komandos nariai yra gavę apdovanojimų už MTEP veiklą.
Konkrečiau, reikia pastebėti:
i) Naujasis pastatas su puikia infrastruktūra yra tinkamas aukšto lygio mokslinių tyrimų vykdymui ir
yra tinkamai platforma tarptautiniam bendradarbiavimui. Be didelės sėkmės laimint nacionalines
finansavimo programas, kitas žingsnis turėtų būti tarptautinių konsorciumų kūrimas ar prisijungimas
prie jų.
ii) Mokslinis kolektyvas, kurį sudaro profesoriai, docentai ir jaunesnieji mokslininkai aktyviai dalyvauja
VV veikloje. Dauguma darbuotojų buvo išvykę trumpalaikių komandiruočių į užsienį.
Iii) Mokslo darbuotojų amžiaus pasiskirstymas užtikrina personalo tvarumą. Vizito metu ekspertų
grupė susipažino su dviem ankstyvoje karjeros stadijoje esančiais mokslininkais, kurie jau yra gavę
aukščiausio lygio nacionalines stipendijas ir yra pripažinti aukščiausiu lygmeniu savo kryptyse.
MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
VV vykdomi moksliniai tyrimai yra labai svarbūs visuomenei. VV yra kelių MTEP veiklų mokslinių
tyrimų partneris, bendradarbiaujama su verslu. Su įmonėmis vykdomų MTEP projektų finansavimas
nėra įspūdingas, tačiau yra paminėti didelio sudėtingumo moksliniai iššūkiai. Kadangi norint išugdyti
pasitikėjimą tarp akademinio ir verslo / verslo sektorių, šiuo metu vykdomi nedideli projektai yra
suprantami kaip pirmas žingsnis. Remiantis šiais pavyzdžiais, galima prognozuoti ateityje vyksiančius
didesnius konsorciumo tipo projektus. Tarp VV ir įmonių yra sudarytos kelios bendradarbiavimo
sutartys. Teigiamas pavyzdys yra tai, kad prisijungus prie „Huawei Authorized Network Academy“
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams atsirado galimybė studijuoti „Huawei“
kompiuterių tinklų sistemas. Tačiau gali kilti su kibernetiniu saugumu susijusių grėsmių, tad šį
klausimą reikėtų tinkamai įvertinti. Šios tinklų sistemos daro didelę įtaką specialistų rengimui, tačiau
su moksline veikla susijusi vertė kelia abejonių. Be to, kartu su TELE2 įkurta kompiuterių sąveikos
laboratorija. VV kelių tarptautinių mokslinių organizacijų narys. VV darbuotojai teigia konsultacijas
vietos valdžios institucijoms ir įmonėms konkrečiais klausimais, susijusiais, pvz., su šviesos diodų
šviesoforais ar Pockelso elemento rezonanso matavimo prietaiso sukūrimas įmonei „Optolita“. VV
darbuotojai yra organizavę kelias nacionalines ir tarptautines konferencijas Lietuvoje ir užsienyje.
Mokslininkai yra kelių redakcinių komisijų nariai, atstovauja Lietuvą tarptautinėse organizacijose ir
forumuose. Daugelis mokslininkų taip pat priklauso nacionalinėms ir tarptautinėms patariamosioms
grupėms. Mokslo populiarinimo veikla vykdoma per straipsnius vietos žurnaluose, televizijos
interviu, dirbtuves, atvirų durų dienas ir pan. Sąraše nurodytos įspūdingos viešosios paskaitos ir net
interviu televizijos pokalbių laidose. Nepaisant šių iniciatyvų, tokios veiklos turėtų būti dažnesnės,
kad gamtos mokslai būtų patrauklesni jaunajai kartai.
MTEP veiklos perspektyvumas
VV turi puikias galimybes išlaikyti savo labai gerą ir puikų reitingus. Naujai pastatytos patalpos su
aukščiausio lygio moksline infrastruktūra užtikrina tvarų augimą. Jau yra puikių mokslo ir verslo
bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau kitas žingsnis turėtų būti tarptautinio masto, konsorciumais
grįsti projektai. Aukšto lygio mokslo darbuotojų įtraukimui į komandą, labai rekomenduojama
pasitelkti net ir ne visos darbo dienos sutartis. Be to, mokslinių komandų nariai turėtų numatyti
ilgalaikius (iki 5 mėnesių) vizitus į partnerių laboratorijas ir skatinti doktorantus naudotis
podoktorantūros stažuotės galimybėmis, nes tai gali būti labai svarbus aspektas vėlesnėje karjeros
raidos fazėje. Darbuotojų amžiaus pasiskirstymas rodo tvarią plėtrą, nes vizito metu susipažinta su
keliais entuziastiškais jaunosios kartos mokslininkais. VU turi aiškią ir efektyvią žmogiškųjų ir kitų
išteklių valdymo politiką. Yra aiškus strateginis planas, kuris gerai atitinka dabartinę situaciją. Tačiau
VV infrastruktūra yra beveik pasiekusi savo ribą. Todėl gali tekti paskirstyti mokslinės veiklos
prioritetus toms sritimis, kuriose galima tikėtis geriausių rezultatų.
Rekomendacijos dėl VV veiklos tęstinumo ir (arba) tobulinimo
Apskritai, VV veikia labai gerai. Šie veiksmai galėtų pagerinti situaciją ir padėti išspręsti įvairius
skirtumus.
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1. VV apima kelias mokslines temas, kurių moksliniai interesai yra susiję, o dėl to gali iš dalies sutapti
atliekami moksliniai tyrimai. Rekomenduojama atidžiai išnagrinėti šiuos atvejus.
2. Kadangi tikslas yra tapti tarptautiniu lyderiu, būtina konsoliduoti žmogiškuosius ir finansinius
išteklius, ypač elektros ir elektronikos inžinerijos sektoriuje.
3. Tarptautinis bendradarbiavimas turėtų būti prioritetine sritimi, nes tai lemia bendradarbiavimo
projektų atsiradimą ateityje.
4. Egzistuoja studentų skaičiaus mažėjimo tendencija, todėl būtini neatidėliotini veiksmai spręsti šią
situaciją, net jei dabartinė situacija yra patenkinama. Tvarumui ateityje užtikrinti būtina pritraukti
daugiau studentų iš užsienio. Tai taip pat reiškia, kad reikės daugiau magistro lygio kursų anglų kalba.
Vizito metu buvo patvirtintas lektorių įsipareigojimas mokyme pereiti nuo lietuvių prie anglų kalbos.
5. Vienas iš pirmųjų žingsnių pritraukiant studentus ir mokslininkus yra reguliarus instituto tinklalapio
atnaujinimas. Kitas žingsnis būtų anglų kalba skaitomų kursų magistrantams skaičiaus padidinimas.
Šiuo metu anglų kalba siūlomų magistro programų skaičius neatitinka institucijos tarptautiškumo
vizijos.
6. VV taip pat turėtų skirti dėmesį programoms / ištekliams, leidžiantiems pritraukti užsienio
mokslininkus į vietos mokslines grupes, o vietos mokslininkai turėtų būti skatinami naudotis vizitų į
kitus universitetus galimybėmis, taip kuriant ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais.
Kalbant apie pastarąjį pastebėjimą, reikėtų prailginti vizito trukmę. Šiuo metu, tipinio vizito trukmė
yra per trumpa, t. y. tik dvi savaitės.
7. Vilniuje yra du akademiniai padaliniai, siūlantys elektros inžinerijos studijas. Siekiant užtikrinti
kritinę masę, konsolidavimą ir vadybą, šie padaliniai turėtų apsvarstyti bendradarbiavimo galimybes.
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BENDRA TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ APŽVALGA IR REKOMENDACIJOS:
Mokslinių tyrimų kokybė
Technologijos mokslų srities ekspertų grupės nariai aplankė dvidešimt (20) vertinamųjų vienetų (VV).
Vertinant punktus „MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis“ ir „MTEP veiklos perspektyvumas“
vertintas visas VV. Kai kuriuose VV, visos mokslinės grupės dirba toje pačioje kryptyje (pvz., chemijos
inžinerija ir pan.). Kitais atvejais, egzistuoja keli moksliniai padaliniai (MP), kiekvieno iš šių padalinių
„MTEP veiklos kokybė“ įvertinta atskirai. Todėl vertinimo procesas leido įvertinti kiekvieno
vertinamojo vieneto mokslinio padalinio komandos veiklą. Pateikiama 48 mokslinių padalinių,
veikiančių 10-yje mokslo krypčių imtis iš šio vertinimo, į ją įeina: Elektros ir elektronikos inžinerija
(01T), Statybos inžinerija (02T), Transporto inžinerija (03T), Aplinkos inžinerija (04T), Chemijos
inžinerija (05T), Energetika ir termoinžinerija (06T), Informatikos inžinerija (07T), Medžiagų inžinerija
(08T), Mechanikos inžinerija (09T) ir Matavimų inžinerija (10T).
Kai kuriais atvejais ekspertų grupė pastebėjo tame pačiame VV veikiančių MP nevienalytiškumą.
Mokslinės veiklos įvertinimo apibendrinimas rodo, kad 50 % vertintų mokslinių padalinių vykdė
aukšto lygio mokslinius tyrimus, pripažįstamus nacionaliniu ir, mažiau, tarptautiniu mastu
(įvertinimas = 3). Kita grupė (17 %) vykdė tarptautiniu mastu pripažįstamus, aukšto lygius tyrimus
(įvertinimas = 4). Keliais atvejais, (6 %) mokslininkų komandos vykdė puikius, aukščiausio tarptautinio
lygio tyrimus (įvertinimas = 5). Kita vertus, 23 % komandų, vykdančios patenkinamo lygio mokslinius
tyrimus, yra pripažįstamos tik nacionaliniu lygmeniu (įvertinimas = 2). Labai nedidelė mokslininkų
komandų dalis vykdė žemo lygio mokslinius tyrimus (įvertinimas = 1).
Geriausios kryptys: chemijos inžinerija (2 MP įvertinti 5 balais) ir medžiagų inžinerija (vienas 5 balų
įvertinimas), kuriose dirba tarptautiniai lyderiai. Šioje analizėje į „medžiagas“ taip pat įeina su lazerių
technologijomis dirbančios laboratorijos.
Aplinkos inžinerija (2 iš 6 MP įvertinti 4 balais) ir energetika ir termoinžinerija (vienas 4 balų
įvertinimas ir trys 3 balų įvertinimai 4-iems MP) tai pat yra kryptys, kuriose dirbančios komandos
vykdo aukšto lygio mokslinę veiklą ir pastoviai pasiekia gerų rezultatų.
Yra ir labai gerų statybos inžinerijos ir mechanikos inžinerijos atstovų, kiekvienu atveju vienas MP
gavo 4 balų įvertinimą, tačiau šiose kryptyse yra ir įvairesnių įvertinimų: vienas 2 balais įvertintas MP
statybos inžinerijos kryptyje ir net vienas 1 balu įvertintas MP mechanikos inžinerijos kryptyje.
Elektros ir elektronikos inžinerija ir informatikos inžinerija yra kryptys, kuriose MP veikla yra panašaus
lygio, ji vertinama 3 balais.
Transporto inžinerijos (įvertintos dviem 3 balų įvertinimais ir dviem 2 balų įvertinimais) ir matavimų
inžinerijos (du 3 balų įvertinimai) įtraukimas į sąrašą yra kvestionuotinas, nes šias šakas galima būtų
integruoti į mechanikos ar elektros inžinerijų šakas. Šios grupės yra mažiausia pastebimos ir, kaip ir
tikėtasi, visų VV mokslininkių komandos yra per mažos. Jų galima rasti visose šakose, įskaitant,
pavyzdžiui, chemijos inžineriją.
Ekspertų grupės vizitų metu gauta informacija paprastai sutapo su VV paruoštomis savianalizės
suvestinėmis, kuriose nurodyta įvairi veikla. Svarbu, kad mokslininkų komandos atsižvelgtų į būtinybę
perduoti žinias. Tai yra vienas iš punktų, kuriems ekspertų grupės buvo paprašyta skirti ypatingą
dėmesį. Nereikėtų pamiršti, kad universiteto vaidmuo taip pat yra naujų žinių atradimas. Kartais šios
žinios yra visiškai akademinės, tačiau ateityje jos gali būti pritaikytos praktikoje. Visiškai akademiniai
tyrimai vykdomi tik didžiuosiuose Vilniaus ir Kauno universitetuose. Kiti VV vykdo plėtros,
technologinius tyrimus, ar net tik charakteristikų nustatymą, kaip aptariama toliau šioje santraukoje.
Mokslinių tyrimų institutas, vertintas tuo pačiu metu kaip ir universitetai, įvertintas labai gerai. Tai
rodo, kad šio tipo nepriklausoma institucija gali klestėti, jei ji yra reikiamo dydžio, kad vykdytų
nepriklausomą veiklą, todėl šią instituciją būtina išlaikyti. Tačiau universitetai ir institutai turi
glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų gauta didžiausia galima nauda, t. y. kad abi pusės „išloštų“.
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MTEP veiklos socialinis ir ekonominis poveikis
Ekspertų grupei buvo nesunku įsitikinti, kad visos vertintos komandos yra aktyviai įsitraukę į
visuomeninę veiklą. Jų nariai dirba ministerijose, Standartizacijos departamente, Lietuvos mokslų
akademijoje ir t. t. Visi VV teikia konsultavimo paslaugas vietos įmonėms, organizuojama nemažai
atvirų durų dienų, įskaitant konkrečias veiklas vidurinių mokyklų moksleiviams. Ekspertų grupė
dažnai pastebėjo gerus pavyzdžius, kai publikacijos teikiamos nemoksliniams leidiniams, kad būtų
populiarinamas mokslas.
Be to, VV dažnai glaudžiai bendradarbiauja su vietos verslo tinklais. Be konsultacinių paslaugų,
bendradarbiavimas vyksta ir naudojantis atviros prieigos laboratorijomis. Kai kuriais atvejais,
susitarimus kai prieiga prie laboratorinės įrangos suteikiama išorės klientams reikia atidžiai
apsvarstyti. Kai tokie susitarimai yra gerai valdomi, jie tampa galimybėmis bendradarbiauti su įmone
ir galbūt ateityje vykdyti pažangesnius tyrimus. Tačiau tai neturi įgauti pirmenybės prieš mokslinius
tyrimus, ir, svarbiausia, neturi paversti didelės dalies komandos darbo paslaugų teikimu. Yra
pavyzdžių, kai VV atliekama vadinamoji mokslinė veikla iš tiesų yra pramoninių produktų
charakteristikų nustatymas.. Taip pat svarbu įmonių siūlomus specialistų apmokymus, kad atskirti tai,
kas yra įdomi partnerystė VV nuo reklamos galimybės ar net potencialios grėsmės instituto duomenų
saugumui.
Ekspertų grupė džiaugiasi pastebėjusi, kad keliais atvejais aplankyti VV buvo startuolių šaltiniai. Tokiu
atveju svarbu užtikrinti, kad VV gauna teisingą atlygį finansinės paramos forma, o taip yra ne visada.
Be to, tik kelios komandos išreiškė būtinybę saugoti intelektinės nuosavybės teises.
Infrastruktūra ir finansavimas
Nemaža dalis laboratorijų pastaraisiais metais gavo išskirtinį finansavimą, tad įrangos lygis yra puikus.
Lėšos dažnai buvo europinės kilmės, tačiau taip pat gautas finansavimas iš nacionalinių programų.
Tarp institucijų matomi skirtumai, atrodo, kad tarpinis finansavimo variantas, skirtas įrangos
priežiūrai ir atnaujinimui, yra ribotas. Todėl kai kurios komandos liko nuošalyje su pasenusia įranga,
ypač dėl to, kad pastaruoju metu sumažėjo valstybės finansavimas. Kad mokslinių tyrimų sistema
tinkamai veiktų, svarbu užtikrinti, kad finansavimas yra reguliarus ir neskirti perdėtos finansavimo
dalies efektyviausiems padaliniams, nes tai atima bet kokias tobulėjimo galimybes iš vidutinio lygio
padalinių.
Ekspertų grupė aiškiai supranta, kad mokslinių tyrimų finansavimas Lietuvoje yra palyginti mažas, jis
sudaro mažiau nei 1 % BVP, t. y. gerokai mažiau ne pagrindinių Vakarų Europos šalių (nuo 2 iki 3 %,
Švedijoje – dar daugiau). Tai šiuo metu riboja nacionalinio finansavimo galimybes.
Tačiau šiuo metu vyksta Lietuvos universitetų ir mokslo sektoriaus restruktūrizacija, o tai yra
teigiamas pokytis, nes egzistuoja per daug mažų subjektų, kurie neturi galimybės pasiekti kritinės
masės, leidžiančios konkuruoti tarptautiniu mastu.
Šiuo atžvilgiu būtina atsižvelgti į tai, kaip atlikti grupavimą. Akivaizdu, kad grupavimas pagal vietą
kartais yra priimtinesnis už grupavimą pagal specializaciją. Iš tiesų ekspertų grupei kyla abejonių apie
bandymą palaikyti intensyvų bendradarbiavimą tarp mokslinių komandų, kurios nėra įsikūrę tame
pačiame universiteto / moksliniame miestelyje. Įsikūrimas vienoje vietoje taip pat turi papildomą
privalumą – šalia veikia įvairių specialybių atstovai, tad galima skatinti tarpdisciplininius veiksmus.
Svarbu kurti tikrus miestelius, kuriuose nedidelėje erdvėje vyktų gyvybinga bendradarbiavimo ir
intelektinė veikla, o studentai kurtų stiprius ryšius.
Kiti finansavimo šaltiniai yra verslo / verslo sektorius ir stambios tarptautinės programos. Siekiant
bendradarbiavimo su verslo sektoriumi, reikėtų rinktis ne tik vietos įmones. Per mažai VV turi šią
viziją. Be to, turi būti sudaryti realūs ir tvarūs bendradarbiavimo susitarimai, kurių objektas būtų
moksliniai tyrimai, o ne ekonominė plėtra. Tokio pobūdžio bendradarbiavimą gali pasiūlyti tik labai
stambios ar pažangios įmonės.
Europiniai projektai – dar viena sritis, kurioje Lietuvos mokslininkų komandos turėtų būti aktyvesnės.
Ekspertų grupė sužinojo kelias išskirtines sėkmės istorijas, pakeitusios sėkmingųjų komandų likimus.
Žinoma, tam reikalinga tarptautinė reputacija, kurią šiuo metu turi tik nedidelė vertintų VV dalis. Iš
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kitos pusės, yra pavyzdžių vertinamųjų vienetų, kurie yra susitelkę į praktinio pobūdžio projektus, iš
kurių gaunamas finansavimas, bet lieka mažiau laiko moksliniams tyrimams.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Akivaizdu, kad sėkmingiausi VV aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais. Kiti VV gerokai
per daug dvejoja, pavyzdžiui, iš anksto apsiribojama tik Baltijos šalimis ar buvusios Sovietų Sąjungos
šalimis. Svarbu sukurti teigiamą postūmį, į tai įeina daugiau tikslingų kelionių į užsienį, kurių tikslas –
mokslinių tinklų plėtra ir prieiga prie stambių projektų. Tai taip pat užtikrina geresnio mobilumo ir
pripažinimo galimybes.
Kaip nurodyta toliau, šių problemų sprendimas didele dalimi yra pačių mokslininkų rankose. Jie
turėtų išlaikyti / plėsti narystes tarptautinėse organizacijose ir ieškoti tarptautinių verslo partnerių.
Taip pat reikėtų pabrėžti, kad doktorantai yra galinga varančioji jėga, galinti padėti pasiekti lūžio
tašką tarptautiniu mastu. Ši sistema veikia dviem kryptimis: per Lietuvos doktorantus, doktorantūros
studijų metu ar po jų vykstančius į užsienį ir per užsienio studentus, studijuojančius Lietuvoje ar
laikinai čia atvykusius dirbti su doktorantūros projektais. Šį procesą gali paskatinti praktinės
iniciatyvos, tokios kaip didelės dalies magistro studijų kursų siūlymas anglų kalba ir geros kokybės VV
tinklalapiai anglų kalba.
Publikacijų politika
Daugumos vizitų metu pastebėta, kad daug straipsnių publikuojama vietos žurnaluose. Kai kuriais
atvejais, vyriausias redaktorius priklausė vertinamam VV. Ekspertų grupė supranta istorinę šių
žurnalų svarbą ir tai, kad jie gali teikti paslaugas, pavyzdžiui, suteikdami doktorantūros studentui
galimybę parašyti savo pirmą straipsnį. Taip pat buvo pastebėta, kad šių žurnalų taikomasis pobūdis
leidžia pasiekti tos srities profesines auditorijas. Tačiau nederėtų pervertinti šių žurnalų svarbos.
Paprastai šie žurnalai neturi iš tikrųjų tarptautinės redakcinės komisijos. Dažnai jie įtraukti į nedaug
duomenų bazių, ar išvis į jas neįtraukti. Šiuose leidiniuose publikuoti straipsniai nėra pakankamai
pastebimi. To rezultatas – paskelbtas darbas nėra cituojamas. Šių žurnalų išlaikymas reikalauja daug
jėgų, todėl ekspertų grupė ragina atsakingus asmenis rimtai apsvarstyti jų įsipareigojimą šiems
leidiniams ateityje ir ar iš tikrųjų verta tęsti šį darbą. Kai kurie iš šių žurnalų yra geros kokybės ir net
gali pasiekti pakankamą poveikio faktorių, bet daugiausia dėl gana riboto mokslininkų kiekio darbų
citavimo, tad autoriai, publikuojantys savo darbus šiuose žurnaluose, gali pasiekti tik gerus rodiklius,
su ribotu pastebimumu.
Iš kitos pusės, labai svarbu, kad tiek doktorantai, tiek mokslininkai publikuotų savo darbus Q1 ir Q2
lygio žurnaluose, kurių poveikio faktorius yra tinkamas. Įsipareigojimas to siekti padės VV pagerinti
esamą padėtį. Tiesioginis to rezultatas bus didesnis pripažinimas ir VV narių H indeksų padidėjimas
(pavyzdžiui, „World of Science, WoS“), kuris šiuo metu neatitinka šių VV vykdomų mokslinių tyrimų
kokybės.
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Daugeliu atžvilgių duomenys rodo, kad žmogiškųjų išteklių valdymas yra labai geras. Nors taip nėra
visur, dauguma VV turi nemažą „kitų darbuotojų“ skaičių, tai rodo, kad mokslininkai gauna reikiamą
paramą. Ypač svarbu ir ateityje išlaikyti šias pagalbines struktūras, kad pakankamas techninių
darbuotojų skaičius galėtų užtikrinti geriausias VV įsigytos įrangos, kuri dažnai yra labai brangi,
eksploatavimo sąlygas.
Kalbant apie dėstytojus ir mokslo darbuotojus, jų darbo sąlygos labai skiriasi priklausomai nuo VV.
Duomenys rodo, kad užmokestis ir sąlygos neatitinka to, kas siūloma verslo sektoriuje. Tai skatina kai
kuriuose darbuotojus dalį darbo dienos dirbti verslo įmonėse. Kai kuriais atvejais ši praktika sumažina
„visos darbo dienos atitikmens / darbuotojų skaičiaus“ santykį, tai sukuria sunkiai valdomas situacijas,
greičiausiai turinčias įtakos mokslinės veiklos efektyvumui. Šios problemos sprendimai nepriklauso
nuo pavienių universitetų.
Kita vertus, universitetai gali skatinti savo darbuotojų mobilumą siųsdami juos mokslinių atostogų į
užsienį. Jie taip pat gali įgyvendinti darbuotojų atrankos politiką, kuria būtų vengiama pernelyg
„statiškų“ karjeros profilių, kai mokslininkai visas savo studijas, t. y. magistro ir doktorantūros, baigė
Lietuva. Palyginamasis ekspertinis MTTP veiklos vertinimas
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tame pačiame universitete ir jame ir pasiliko. Prieš tampant docentu turėtų būti skatinama bent
vienerius ar dvejus metus praleisti užsienyje, stažuotėse po doktorantūros.
Mobilumas taip pat turėtų atsispindėti ir administracinėse komandose. Ideali direktoriaus kadencijos
trukmė intensyvią mokslinę veiklą vykdančiose komandose yra apie 5 metai. Tai leidžia geriems
mokslininkams prisidėti prie vadybos, įdiegti sistemos efektyvumą didinančias taisykles ir grįžti prie
mokslinės veiklos. Vizitu metu buvo matyti, kad gerus mokslinius rodiklius turintiems VV vadovavo
geri ar puikūs mokslininkai. Kitais atvejais, mokslininkai rinkdamiesi savo mokslinės veiklos šakas
turėtų turėti tam tikrą autonomijos lygį Dirbti stambių planų, naudingų visuomenei ir ekonomikai,
kontekste yra gerai, bet per didelė vadovybės kontrolė gali sumažinti darbuotojų entuziazmą, kurie
visada yra labiausiai motyvuoti tada, kai dirba tiesiogiai jų interesus atitinkantį darbą.
Darbo kitur ne visą darbo dieną iššūkis aktualus kalbant ne tik apie mokslininkus, bet ir apie
doktorantus. Ekspertų grupė pastebėjo, kad dauguma jų yra patenkinti tokia situacija, nes patirtis
verslo sektoriuje yra naudinga gyvenimo aprašymui, kurį jie gali pateikti įmonėms. Be to, tiems
doktorantams, kurie nori mokyti, yra logiška likti asistentais. Tačiau kai kurie doktorantai pastebėjo,
kad atlyginimai, nepaisant nemažo jų padidėjimo, išlieka nedideli. Nepriklausomai nuo individualių
patirčių, iš mokslinės perspektyvos tikėtina, kad darbas verslo sektoriuje neteikia naudos
akademiniam progresui, nes dirbant versle praleistas laikas yra prarastas mokslinio darbo laikas,
todėl pailgėja disertacijų rengimo trukmė. Ilgesnės nei 5 metų doktorantūros studijos yra
nepriimtinos, o ir 5 metų trukmė turėtų būti leista išskirtinėmis aplinkybėmis.
Pastaraisiais metais studentų skaičiaus sumažėjimas kai kuriems padaliniams sukėlė didelių
problemų, ypač svarbiose srityse, kurių nevertina žiniasklaida. Nors taip ir nėra tokiose kryptyse kaip
informatikos inžinerija ar nanoinžinerija, svarbu įvesti politiką, skatinančią doktorantūros studentų ir
jaunųjų mokslininkų paiešką prioritetinėse kryptyse. To reikia, kad būtų apmokomi ateities lyderiai ir
kad būtų išvengta per daug specialistų pasitraukimo iš svarbiausių sričių.
Be doktorantūros studijų finansavimo didinimo, kita galimybė yra laikytis 2017 m. taisyklės
reikalavimo, kuris numato, kad kiekvienas doktorantas per doktorantūros studijas bent tris mėnesius
turi praleisti užsienyje. Stažuotės užsienio šalyse po doktorantūros taip pat turėtų būti sistemingai
planuojamos, kad doktorantai būtų tinkamai pasiruošę šiam laikotarpiui. Kad tai pasiekti, kiekvienas
studentas turėtų būti publikavęs bent vieną (geriausia du) straipsnius Q1 / Q2 žurnale ir su sąlyga,
kad studentai disertaciją rašys anglų kalba.
Veiklos perspektyvumas
Bendras universitetų sektoriaus Lietuvoje veiklos perspektyvumas yra geras. Tai priklauso nuo to,
kiek Lietuvos Vyriausybė gali skirti biudžeto lėšų užtikrinti pastovias, pakankamai apmokamas darbo
vietas mokslininkams. Be to, ta būtina siekiant sukurti tinkamas sąlygas doktorantams ir taip išspręsti
mažo doktorantų skaičiaus problemą (0,3 % visų studentų), šioje srityje yra daug kur tobulėti.
Bendras ekspertų grupės įspūdis apie aplankytus VV yra, kad šie VV yra pasirengę sėkmingai
patenkinti visuomenės mokslinių tyrimų ir plėtros poreikius. Tai užtikrins Lietuvai pagrindą teikti
technologinius sprendimus vietos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Svarbiausia tai, kad jei Lietuvos
universitetams bus suteikta tinkama parama, jie galės prasiskverbti į Europos mokslinę aplinką.
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