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VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ MOKSLUI PASKIRSTYMO VILNIAUS
UNIVERSITETO PADALINIAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės biudžeto asignavimų mokslui paskirstymo Vilniaus universiteto (toliau –
Universitetas) kamieniniams padaliniams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gautų lėšų
paskirstymo Vilniaus universiteto kamieniniams akademiniams, sui generis akademiniams
padaliniams (toliau kartu vadinami KAP) ir kamieniniams neakademiniams padaliniams (toliau –
KNP) principus.
2. Valstybės biudžeto asignavimai mokslui (toliau – asignavimai) skiriami už:
2.1. kasmet atliekamo trejų metų ((n–1) – (n–3), čia n – einamieji metai) mokslo publikacijų,
dalyvavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) programose, MTEP
sutarčių vykdymo ir kitų kiekybinių rodiklių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktais, vertinimo
(toliau – kasmetinis vertinimas) rezultatus;
2.2. kas penkerius metus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo
palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo (toliau – palyginamasis vertinimas) rezultatus.
Palyginamojo vertinimo metu vertinami mokslo krypties kokybė, socialinis ir ekonominis poveikis
bei perspektyvumas.
3. Šiame Apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio
universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamento patvirtinimo“, 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo
ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ ir 2019
m. balandžio 4 d. įsakyme Nr. V-362 „Dėl duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“.
II SKYRIUS
KASMETINIO VERTINIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
3. Už kasmetinio vertinimo rezultatus gautos lėšos paskirstomos KAP ir KNP (n+1) metams
atsižvelgiant į šių padalinių mokslo veiklos vertinimo rezultatus.
4. Už kasmetinio vertinimo rezultatus gauta lėšų suma remiantis faktiniais Universitetui
skirtų lėšų paskirstymo mokslo sritims duomenimis paskirstoma:
4.1. humanitarinių mokslų sričiai;
4.2. socialinių mokslų sričiai;
4.3. gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių grupei.
5. Jei 4 punkte nurodyti duomenys nėra prieinami, gauta asignavimų suma mokslo sritims
(sričių grupėms) apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų
institucijoms tvarkos aprašu ir Mokslo sričių klasifikatoriumi, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo įgyvendinimo“, Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo

reglamento patvirtinimo“ ir Lietuvos mokslo tarybos paskelbtais mokslo darbų formaliojo įvertinimo,
tarptautinių projektų ir užsakomųjų darbų įvertinimo rezultatais.
6. Kiekvienoje mokslo srityje (sričių grupėje) gautos lėšos yra skirstomos į 2 dalis:

Mokslo sritis (sričių grupė)
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Gamtos, medicinos ir
sveikatos, technologijos ir
žemės ūkio mokslai

85
80

Už dalyvavimą MTEP
programose ir MTEP sutarčių
vykdymą skirstomų lėšų
dalis, proc.
15
20

60

40

Už mokslo publikacijas ir
kitus kiekybinius rodiklius
skirstomų lėšų dalis, proc.

7. Už mokslo publikacijas ir kitus kiekybinius rodiklius lėšos KAP ir KNP skirstomos taip:
7.1. suskaičiuojami (n–1), (n–2) ir (n–3) metais kiekvieno KAP ir KNP surinkti taškai
(kiekvieniems metams atskirai pagal vertinančios institucijos skelbiamus rezultatus);
7.2. lėšos kiekvienoje grupėje paskirstomos į 3 dalis: 40 proc. (n–1) metams, 30 proc. (n–2)
metams ir 30 proc. (n–3) metams;
7.3. kiekvienų metų taško vertė apskaičiuojama skirstomą lėšų sumą padalijus iš taškų
sumos (taško vertė apvalinama šimtosiomis dalimis (2 skaičiai po kablelio);
7.4. kiekvieno KAP ir KNP surinktų taškų suma dauginama iš taško vertės;
7.5. gautos trejų metų sumos susumuojamos.
8. Už dalyvavimą MTEP programose ir MTEP sutarčių vykdymą lėšos KAP ir KNP
skirstomos kiekvienoje mokslo srityje (sričių grupėje) proporcingai uždirbtų ir vertinimą
organizuojančios institucijos ekspertų MTEP pripažintų lėšų sumai.
III SKYRIUS
PALYGINAMOJO VERTINIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
9. Už palyginamojo vertinimo rezultatus gautos lėšos paskirstomos KAP atsižvelgiant į jų
vykdomos mokslo krypties (mokslo krypčių) mokslo kokybės, socialinio ir ekonominio poveikio bei
perspektyvumo vertinimo rezultatus. Jei kelios kryptys buvo sujungtos į vieną vertinamąjį vienetą,
laikoma, kad kiekvienos jų socialinio ir ekonominio poveikio bei perspektyvumo įverčiai yra vienodi.
10. Už palyginamojo vertinimo rezultatus gauta lėšų suma remiantis faktiniais Universitetui
skirtų lėšų pasiskirstymo mokslo sritims duomenimis paskirstoma:
10.1. humanitarinių mokslų sričiai;
10.2. socialinių mokslų sričiai;
10.3. gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos mokslų sričių grupei.
11. Jei 10 punkte nurodyti duomenys nėra prieinami, gauta asignavimų suma mokslo sritims
(sričių grupėms) apskaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų
institucijoms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1
d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“,
Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento
patvirtinimo“, palyginamąjį vertinimą atlikusios institucijos paskelbtais mokslo kokybės, socialinio
ir ekonominio poveikio bei perspektyvumo vertinimo rezultatais.
12. Remiantis palyginamąjį vertinimą atlikusios institucijos paskelbtais duomenimis,
apskaičiuojamas kiekvieno KAP j (j kinta nuo 1 iki a, čia a – KAP skaičius) suminis įvertis bKAPj

mokslo srityse (humanitariniams mokslams ir socialiniams mokslams) ir sričių grupėje (gamtos,
medicinos ir sveikatos, technologijos mokslams).
13. Įvertis bKAPj apskaičiuojamas remiantis kiekvieno KAPj mokslo krypties (-čių) kokybės,
socialinio ir ekonominio poveikio bei perspektyvumo įverčiais (pagal Aprašo priedą) pagal formulę:
𝑙

𝑏𝐾𝐴𝑃𝑗 =

𝑙

𝑘1 ∑𝑖=1 𝑀𝑖 𝑀𝑉𝐷𝐷𝐴𝑖𝑗 + 𝑘2 ∑𝑖=1 𝑆𝑖 𝑀𝑉𝐷𝐷𝐴𝑖𝑗

𝑙

+ 𝑘3 ∑𝑖=1 𝑃𝑖 𝑀𝑉𝐷𝐷𝐴𝑖𝑗

𝑙

∑𝑖=1 𝑀𝑉𝐷𝐷𝐴𝑖𝑗

čia:
Mi – i-osios mokslo krypties kokybės įvertis;
Si – i-osios mokslo krypties socialinio ir ekonominio poveikio įvertis;
Pi – i-osios mokslo krypties perspektyvumo įvertis;
MVDDAij – KAPj i-osios mokslo krypties mokslininkų visos darbo dienos ekvivalentas;
k1, k2 ir k3 – įverčių svertiniai koeficientai, nustatomi remiantis Palyginamojo ekspertinio
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentu;
l – KAPj mokslo krypčių skaičius.
14. KAPj skiriama lėšų už palyginamojo vertinimo rezultatus suma (p+q) metams (q kinta
nuo 1 iki 5) apskaičiuojama taip:
𝐵(𝑝+𝑞)𝐾𝐴𝑃𝑗 = 𝐴(𝑝+𝑞)

𝐵𝑝𝐾𝐴𝑃𝑗 𝑏𝐾𝐴𝑃𝑗
𝑚

∑
𝑗=1

𝐵𝑝𝐾𝐴𝑃𝑗 𝑏𝐾𝐴𝑃𝑗

čia:
p – palyginamojo vertinimo rezultatų paskelbimo metai;
A(p+q) –asignavimų suma, skirta Universitetui pagal palyginamojo vertinimo rezultatus mokslo
sričiai (sričių grupei) (p+q) metams;
Bp – palyginamojo vertinimo rezultatų paskelbimo metais KAPj skirtų asignavimų mokslui
suma;
m – KAP, vykdančių tyrimus mokslo srityje (sričių grupėje), skaičius.
15. Jei KAP vykdo mokslinius tyrimus daugiau nei vienoje mokslo srityje, Aprašo 14 punkte
nurodyti skaičiavimai atliekami kiekvienai sričiai (sričių grupei) atskirai ir gauti rezultatai
susumuojami.
_________________________

Valstybės biudžeto asignavimų mokslui
paskirstymo Vilniaus universiteto
padaliniams tvarkos aprašo
priedas
MOKSLO KRYPTIS (-TYS) MOKSLO KOKYBĖS IR MOKSLO SRITIS (-YS)
SOCIALINIO IR EKONOMINIO POVEIKIO BEI PERSPEKTYVUMO VERTINIMUI
Kamieninis akademinis
padalinys
Chemijos ir geomokslų
fakultetas

Ekonomikos ir verslo
administravimo fakultetas
Filologijos fakultetas
Filosofijos fakultetas

Fizikos fakultetas

Gyvybės mokslų centras

Istorijos fakultetas
Kauno fakultetas

Komunikacijos fakultetas
Matematikos ir
informatikos fakultetas
Medicinos fakultetas

Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas
Teisės fakultetas
Verslo mokykla

Mokslo
kryptis (-ys)
mokslo kokybės
vertinimui *
Chemija
Geologija
Geografija
Sociologija
Ekonomika
Vadyba
Filologija
Etnologija
Filosofija
Edukologija
Psichologija
Sociologija
Astronomija
Fizika
Elektros ir elektronikos
inžinerija
Medžiagų inžinerija
Biologija
Biofizika
Ekologija ir aplinkotyra
Zoologija
Biochemija
Chemijos inžinerija
Istorija
Filologija
Ekonomika
Vadyba
Informatika
Komunikacija ir
informacija
Informatika
Matematika
Informatikos inžinerija
Farmacija
Medicina
Odontologija
Slauga
Visuomenės sveikata
Politikos mokslai

Mokslo sritis (-ys)
socialinio ir ekonominio
poveikio ir perspektyvumo vertinimui *
Fiziniai mokslai
Fiziniai mokslai

Su mokslo sritimi
susijęs
vertinamasis
vienetas
VU_CHF
VU_GEO

Socialiniai mokslai
Socialiniai mokslai

VU_ESP
VU_Sekv

Humanitariniai mokslai
Humanitariniai mokslai

VU_04H
VU_FET

Socialiniai mokslai

VU_ESP

Fiziniai mokslai

VU_02P+08P

Technologijos mokslai

VU_eeimi

Biomedicinos mokslai

VU_01_05B

Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai
Humanitariniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai

VU_04P
VU_05T
VU_05H
VU_04H
VU_Sekv

Fiziniai mokslai
Socialiniai mokslai

VU_MI
VU_08S

Fiziniai mokslai

VU_MI

Technologijos mokslai
Biomedicinos mokslai

VU_07T
VU_6_10B

Socialiniai mokslai

VU_02Spm

Teisė
Ekonomika
Vadyba

Socialiniai mokslai
Socialiniai mokslai

VU_01S
VU_Sekv

* - 2013-2017 m. palyginamasis vertinimas buvo atliekamas pagal šiame priede nurodytus mokslo sričių ir krypčių
pavadinimus. Vėlesniems vertinimams taikomas 2018 m. gruodžio 19 d. Mokslo sričių klasifikatorius, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1317 redakcija).

