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VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLINĖS PERIODIKOS LEIDYBOS GAIRĖS 

 

Siekiant įgyvendinti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) viziją būti vienoje gretoje 

su pirmaujančiais Europos universitetais būtina didinti Universiteto mokslinės periodikos akademinį 

prestižą. Mokslinė periodika (žurnalai ir tęstiniai leidiniai) yra pagrindinė pirmumo teisės į naujai 

sukurtas mokslo žinias pripažinimo bei šių žinių sklaidos ir komunikacijos su pasaulio akademine 

bendruomene priemonė, svarbus dėstytojų ir mokslo darbuotojų akademinės kompetencijos 

vertinimo ir  mokslo politikos įrankis. Universiteto mokslinės periodikos leidybos pertvarkymas 

padidintų Universiteto žinomumą ir akademinę reputaciją bei leistų efektyviau naudoti mokslinei 

leidybai skirtus išteklius. Teikiant prioritetą mokslinės periodikos tarptautiškumui, bus sudaromos 

prielaidos Universiteto mokslo finansavimo augimui.  

1. Universiteto mokslinės periodikos leidybos tikslas – visų su Universiteto prieskyra 

leidžiamų mokslo žurnalų atitikimas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems Tarptautinio 

žurnalo kriterijams. Siekiant šio tikslo, Universiteto Centrinė administracija: 

1.1. numatydama finansavimą sklaidai iš Universiteto strateginio fondo remia tik Švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatytus Tarptautinio žurnalo kriterijus atitinkančius žurnalus; 

1.2. teikiant paraiškas išoriniam finansavimui, palaikys tik Švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatytus Tarptautinio žurnalo kriterijus atitinkančius žurnalus ir žurnalus, pateikusius aiškų 

veiksmų planą siekiant artimiausiu metu atitikti šiuos kriterijus; 

1.3. vertinant Universiteto akademinio darbuotojų kvalifikaciją, konkursų ir atestacijos 

reikalavimuose pirmiausia atsižvelgs į publikacijų Tarptautinio žurnalo kriterijus atitinkančiuose 

žurnaluose skaičių. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytą 

lituanistikos prioritetą, puoselėjant nacionalinę profesinę terminiją ir platesnę  mokslo žinių sklaidą, 

kvalifikaciniuose reikalavimuose numatys ir  profesinio leidinio bei mokslo populiarinimo leidinio 

kategorijas. Publikavimas tokių kategorijų leidiniuose būtų vertinamas kaip papildomos vertės 

Universitetui kūrimas; 

1.4. palaikys žurnalų konsolidavimo iniciatyvas. 

2. Siekiant padidinti su Universiteto prieskyra leidžiamų mokslo žurnalų kuriamą vertę: 

2.1. kamieninių akademinių padalinių tarybos turi įvertinti leidžiamą mokslinę periodiką ir 

numatyti veiksmų planą jos akademinei kokybei gerinti, atsižvelgiant į toliau nurodomus 

reikalavimus; 

2.2. žurnalų redakcinės kolegijos turi numatyti veiksmų planą mokslinės periodikos 

recenzavimo procesų kokybei užtikrinti; 

2.3. Vilniaus universiteto leidykla (toliau – VUL) turi numatyti veiksmų planą leidžiamos 

mokslinės periodikos sklaidai gerinti užtikrinant atvirą prieigą bei tinkamą metaduomenų parengimą; 

2.4. Vilniaus universiteto biblioteka ir VUL turi numatyti planą Universiteto leidžiamos 

mokslo periodikos integracijai su Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacine sistema 

(eLABa). 

3. Universiteto moksliniai žurnalai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. aiškiai deklaruota žurnalo mokslinių tematikų sritis; 

3.2. žurnalą atstovauja autoritetinga ir recenzavimo procedūroje aktyviai dalyvaujanti iš 

akademinių institucijų atstovų sudaryta redakcinė kolegija, besivadovaujanti mokslinių žurnalų 

leidybos tarptautiniais gerosios praktikos ir akademinės etikos principais; 

3.3. aiški, vieša, skaidri ir mokslo kryptyje priimtus standartus atitinkanti rankraščių priėmimo 

ir slapto recenzavimo procedūra bei reikalavimai rankraščiui; 

3.4. lietuvių kalba publikuojami straipsniai turi santraukas ir reikšminius žodžius lietuvių ir 

anglų arba kita atitinkamoje mokslo kryptyje priimta užsienio kalba, užsienio kalbomis publikuojami 

straipsniai – santrauką originalo ir (rekomenduotina) lietuvių kalba; 
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3.5. leidinyje skelbiamame straipsnyje nurodomi šie metrikos duomenys: informacija apie 

autorių afiliaciją, kontaktus, leidinio pavadinimas ir numeris (tomas), ISSN ar eISSN, puslapiai, 

rankraščio įteikimo redakcijai bei priėmimo publikuoti datos, skaitmeninio objekto identifikatorius 

(DOI); 

3.6. žurnalo turinyje aiškiai atskirta nerecenzuotų publikacijų dalis; 

3.7. atitikimas kitiems tos mokslo krypties žurnalams priimtiems standartams (pvz., interesų 

konflikto deklaravimas, deklaracija apie autorių indėlį, padėkos, tyrimo finansavimo šaltinis ir pan.); 

3.8. atitikimas Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų 

nuostatams; 

3.9. Universiteto prieskyrą aiškiai nurodantis informatyvus žurnalo interneto tinklalapis, 

kuriame atvira prieiga pateikiami visų išleistų žurnalo numerių turiniai ir (ar) nuorodos į elektroninį 

viso teksto dokumentą bei publikuotų mokslinių straipsnių santraukos (rekomenduotina) lietuvių ir 

užsienio kalbomis.  

 


