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I  SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto skatinimo už ekspertinę veiklą 

ir universiteto bei fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) skirtas sustiprinti Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) akademinių 

darbuotojų motyvaciją vykdyti ekspertinę veiklą, mokslo ir studijų komunikaciją Lietuvoje ir 

užsienyje, gerinti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ir Fakulteto žinomumą ir akademinę 

reputaciją, įdiegti atitinkamas finansinio skatinimo priemones už aktyvią ekspertinę veiklą ir 

Universiteto bei Fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Vilniaus 

universiteto statutu, Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašu, patvirtintu 

Universiteto tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. TPN-25 „Dėl Vilniaus universiteto 

darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vilniaus universiteto darbuotojų 

darbo užmokesčio tvarkos aprašas), Vilniaus universiteto skatinimo už ekspertinę veiklą ir 

universiteto vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją tvarkos aprašu, patvirtintu Universiteto 

rektoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. R-311, ir kitais Lietuvos Respublikos ir Universiteto 

teisės aktais. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Ekspertinė veikla – ekspertinės nuomonės teikimas užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje ir 

socialiniuose tinkluose visuomenei aktualiais klausimais, kurie atitinka tyrėjo tyrimų sritį/interesų 

lauką; dalyvavimas (Universiteto bei Fakulteto atstovavimas) valstybės valdymo institucijų, 

valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų, kultūrinių institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse, komisijose ar komitetuose nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu, atstovaujant Universitetui bei Fakultetui arba nurodant institucinę prieskyrą.  

3.2. Mokslo ir studijų komunikacija – mokslo ir (ar) studijų populiarinimas rengiant 

publikacijas užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje (įskaitant rinkodaros straipsnius, jei jų turinys yra 

susijęs su ekspertine veikla ir mokslo bei studijų komunikacija), komentuojant Lietuvos ir užsienio 

žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose; indėlis Universiteto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo 

ir studijų populiarinimo projektuose; asmeniniai mokslo ir (ar) studijų populiarinimo projektai 

internetinėse platformose; pasisakymai visuomenei aktualiais mokslo ir studijų klausimais; savo 

mokslinių tyrimų ir mokslo bei studijų pasiekimų komunikavimas; dalyvavimas visuomenės 

įtraukime į mokslines veiklas, atstovaujant Universitetui bei Fakultetui arba nurodant institucinę 

prieskyrą; kita mokslo ir (ar) studijų populiarinimo veikla. 

3.3. Bazinė mokslo veikla – mokslinių publikacijų rengimas ir publikavimas recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose; monografijų, studijų, monografijos dalių rengimas ir publikavimas; mokslinių 

rezultatų pristatymas mokslinėse konferencijose; produktų rengimas patentavimui ir Europos patentų 

biure, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų biure ar Japonijos patentų biure Lietuvos 

ūkio subjektams išduoti patentai; mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai ir 

kitos veiklos, kurios yra skatinamos už aukšto lygio mokslo pasiekimus.  
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3.4. Bazinė studijų organizavimo veikla – studijų proceso organizavimą ir vykdymą apimančios 

veiklos; veiklos, įtraukiamos į pedagoginio krūvio apskaitą; dalyvavimas „Studentas vienai dienai“ 

veiklose; kitos veiklos, kurios yra skatinamos už įnašą į studijų kokybę. 
 

II SKYRIUS  

SKATINIMO UŽ EKSPERTINĘ VEIKLĄ IR UNIVERSITETO BEI  

FAKULTETO VARDU VYKDOMĄ MOKSLO IR STUDIJŲ KOMUNIKACIJĄ  

SISTEMA IR PRINCIPAI  
 

4. Fakulteto akademiniam darbuotojui, įgyvendinančiam Fakulteto veiklos planą, derantį su 

Universiteto strategija, gali būti mokama premija už ekspertinę veiklą ir Universiteto bei Fakulteto 

vardu vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją.  

5. Fakulteto šakinių akademinių padalinių vadovai iki Fakulteto dekano nustatytos datos teikia 

kandidatus premijoms už ekspertinę veiklą ir Universiteto bei Fakulteto vardu vykdomą mokslo ir 

studijų komunikaciją, nurodydami siūlomos skirti premijos dydį (Eur) ir pateikdami informaciją, 

pagrindžiančią Aprašo 7 punkte nurodytų veiklų atlikimą ir leidžiančią įvertinti bei palyginti 

darbuotojų ekspertinę veiklą ir Universiteto bei Fakulteto vardu vykdomą mokslo ir studijų 

komunikaciją. Sprendimus dėl skatinimo už ekspertinę veiklą ir Universiteto bei Fakulteto vardu 

vykdomą mokslo ir studijų komunikaciją vadovaudamasis Aprašu priima Fakulteto dekanatas (toliau 

– Dekanatas). Atsižvelgiant į šiuos sprendimus, premija akademiniam darbuotojui yra skiriama 

Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos apraše nustatyta tvarka.   

6. Šio Aprašo nustatyta skatinimo tvarka yra taikoma visiems Fakultete dirbantiems 

akademiniams darbuotojams, vykdantiems ekspertinę ir mokslo ir studijų komunikacijos veiklą 

atstovaujant Universitetui bei Fakultetui arba nurodant institucinę prieskyrą. 

7. Akademiniai darbuotojai gali būti skatinami už 

7.1. aukščiausio prioriteto veiklas: 

7.1.1. mokslo ir (ar) studijų populiarinimo publikacijų rengimas užsienio ir Lietuvos 

žiniasklaidoje; 

7.1.2. rinkodaros straipsnių rengimas, kai jų turinys yra susijęs su ekspertine veikla ir (ar) 

mokslo bei studijų komunikacija;  

7.1.3. savo mokslinių tyrimų ir mokslo bei studijų pasiekimų komunikavimas mokiniams, 

mokytojams, verslui ir kitiems suinteresuotiems visuomenės nariams; 

7.1.4. mokslo ir studijų populiarinimo veikla, skirta mokiniams, kuri vykdoma mokyklų 

organizuojamuose renginiuose, studijų mugėse, konferencijose, Fakulteto organizuojamuose 

renginiuose ir kt., siekiant pritraukti būsimus studentus; 

7.1.5. mokslo ir studijų populiarinimo veikla, skirta mokytojams, kuri vykdoma mokyklų 

organizuojamuose renginiuose, studijų mugėse, konferencijose, olimpiadose, Fakulteto 

organizuojamuose renginiuose ir kt., siekiant kelti mokytojų kvalifikaciją ir supažindinant mokytojus 

su naujausiais pasiekimais matematikos, informatikos, informatikos inžinerijos bei pedagogikos 

srityse; 

7.1.6. mokslo ir studijų populiarinimo veikla, skirta humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų 

atstovams, publikacijos kultūrinėje spaudoje, siekiant skatinti tarpdiscipliniškumą, pritraukti būsimus 

studentus, didinti Fakulteto žinomumą; 

7.1.7. mokslo ir studijų populiarinimo veikla, skirta valstybės valdymo institucijoms, valstybės 

ir savivaldybių įstaigoms ir organizacijoms, verslo subjektams, kultūrinėms institucijoms, 

nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant pritraukti partnerius bendradarbiavimui mokslo ir (ar) 

studijų srityse; 

7.1.8. matematikos ir informatikos olimpiadų mokiniams ir studentams organizavimas, 

užduočių rengimas, dalyvavimas vertinimo komisijose ir vadovavimas mokinių ir studentų 

komandoms nacionalinėse bei tarptautinėse olimpiadose; 

7.1.9. dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir 

organizacijų, verslo subjektų, kultūrinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo 
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grupėse, komisijose ar komitetuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, atstovaujant Universitetui bei 

Fakultetui arba nurodant institucinę prieskyrą;  

7.2. vidutinio prioriteto veiklas: 

7.2.1. asmeniniai mokslo ir (ar) studijų populiarinimo projektai internetinėse platformose; 

7.2.2. pasisakymai visuomenei aktualiais mokslo ir studijų klausimais, komentuojant Lietuvos 

ir užsienio žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose; 

7.2.3. dalyvavimas nacionaliniuose, visuomeninio transliuotojo ar kitų institucijų  

organizuojamuose mokslo populiarinimo projektuose, atstovaujant Universitetui bei Fakultetui arba 

nurodant institucinę prieskyrą;   

7.2.4. ekspertinės nuomonės teikimas užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje ir socialiniuose 

tinkluose visuomenei aktualiais klausimais, kurie atitinka tyrėjo tyrimų sritį ar interesų lauką; 

7.3. žemiausio prioriteto veiklas: 

7.3.1. mokslo ir (ar) studijų populiarinimas komentuojant socialiniuose tinkluose; 

7.3.2. dalyvavimas visuomenės įtraukime į mokslines veiklas, atstovaujant Universitetui bei 

Fakultetui arba nurodant institucinę prieskyrą; 

7.3.3. kita mokslo ir studijų populiarinimo veikla, kuri neapibrėžta ankstesniuose punktuose, 

bet Dekanato pripažinta kaip mokslo ir studijų populiarinimo veikla. 

7.4. Akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo dalis, skiriama skatinimui už ekspertines 

ir Universiteto bei Fakulteto vardu vykdomas mokslo ir studijų komunikacijos veiklas (toliau – 

Fondas), nustatoma Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos apraše nustatyta 

tvarka. Šis Fondas sudaromas tokiu principu: kiekviename Fakulteto šakiniame akademiniame 

padalinyje 2/3 lėšų skiriama iš šakinio akademinio padalinio biudžeto ir 1/3 lėšų skiriama iš Fakulteto 

studijų lėšų. 

7.5. Premijos už ekspertinę veiklą ir Universiteto bei Fakulteto vardu vykdomą mokslo ir 

studijų komunikaciją skiriamos kartą per metus, Dekanatui įvertinus suminę per kalendorinių metų 

laikotarpį vykdytų veiklų apskaitą, šių veiklų apimtis ir svarbą.   

8. Akademiniai darbuotojai negali būti skatinami už ekspertines ir mokslo ir studijų 

komunikacijos veiklas, apimančias bazinę mokslo ir studijų organizavimo veiklą, taip pat už 

ekspertines ir mokslo ir studijų komunikacijos veiklas, kurios, vadovaujantis Vilniaus universiteto 

dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos aprašu, sudaro akademinio darbuotojo ekspertinės veiklos, 

mokslo populiarinimo ir Universiteto atstovavimo darbo krūvį.  

 
 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

9. Šis Aprašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu, pritarus Fakulteto tarybai.  

10. Aprašas yra skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 

 
 

___________________________________________________ 


