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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS MOKSLO IR STUDIJŲ SKATINIMO LĖŠŲ
PASKIRSTYMO TAISYKLĖS
1. Marijampolės kolegijos (toliau – MK) Mokslo ir studijų skatinimo tikslas – remti ir skatinti
MK tyrėjus, mokslininkus ir dėstytojus, vykdančius mokslo taikomąją veiklą, skelbiančius aukšto lygio
mokslinę produkciją, dalyvaujančius kuriant naujas koleginių studijų programas.
2. Lėšos mokslo produkcijai skiriamos remiantis galiojančiomis mokslo ir studijų institucijoms
skirtomis mokslo (meno) darbų vertinimo metodikomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiomis taisyklėmis.
3. Lėšų paskirstymo taisyklės tvirtinamos ir keičiamos Akademinės tarybos nutarimu.
4. Nustatomos 5 skatinimo sritys:
4.1. Moksliniai straipsniai, publikuoti žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą ISI WOS
duomenų bazėse, patentai ir išradimai.
4.2. MK darbuotojų monografijų ir vadovėlių aukštosioms mokykloms leidyba.
4.3. Kolegijoje organizuojami reikšmingi moksliniai renginiai.
4.4. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose
moksliniuose renginiuose, pristatant savo MTV rezultatus.
4.5. Naujų paklausių studijų programų rengimas ir akreditavimas.
5. Pagal atskiras skatinimo sritis prašymus ir dokumentus direktoriaus vardu teikia paramą
siekiantys gauti kolegijos tyrėjai, mokslininkai ir dėstytojai. Prašymai registruojami kolegijos raštinėje.
6. Teikiant prašymą pagal skatinamąsias sritis reikalingi šie dokumentai:
Eil.N
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Skatinimo sritys

Privalomi pateikti dokumentai

1.

Moksliniai straipsniai,
patentai, išradimai

2.

Monografijų ir vadovėlių
leidyba

3.

Reikšmingų mokslinių
renginių organizavimas
kolegijoje

4.

Dalyvavimas tarptautiniuose
mokslo renginiuose

Moksliniai straipsniai, publikuoti žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą ISI
WOS duomenų bazėse:
1.Asmens prašymas kolegijos direktoriui.
2.Publikuoto mokslinio straipsnio kopija ar pažyma apie priėmimą publikuoti
su pagrindiniais duomenimis apie žurnalą.
Patentai, išradimai:
1.Prašymas kolegijos direktoriui.
2. Patento, išradimo autorinis liudijimas ir registracijos pažymėjimas
1. Prašymas kolegijos direktoriui.
2. Išleista monografija, vadovėlis ar leidinio rankraštis.
3. Dokumentai patvirtinantys, kad buvo kreiptasi paramos kitur.
1. Prašymas kolegijos direktoriui.
2. Planuojamas dalyvių skaičius renginyje ir programa.
3. Galimybė paskelbti pranešimų medžiagą prestižiniame leidinyje.
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad kuri nors renginio organizavimo lėšų dalis
bus gauta iš kitų rėmėjų.
5. Dokumentas, patvirtinantis, kad buvo teiktas prašymas kitiems fondams.
1. Prašymas kolegijos direktoriui.
2. Rengėjų atsiųstas kvietimas ar kitoks dalyvavimą renginyje patvirtinantis
dokumentas.
4. Pranešimo pavadinimas ir tezės.
5. Preliminari komandiruotės finansinė sąmata.
6. Dokumentas, patvirtinantis, kad kuri nors dalyvavimo renginyje lėšų dalis
bus gauta iš kitų fondų ar rėmėjų.
7. Kiti dokumentai, tarpininkavimo raštai, įrodantys dalyvavimo svarbą
mokslui, studijoms, kolegijai ir pan.

5.

Naujų studijų programų
rengimas ir akreditavimas

1. Prašymas kolegijos direktoriui.
2. SKVC sprendimas dėl programos akreditavimo.
3. Studentų priėmimo rezultatai.

7. Lėšų paskirstymo tvarka.
7.1. Prašymai dėl paramos ateinančiais metais priimami kiekvienais metais iki spalio 1 d. Prašymai dėl
plane nenumatytos paramos einamaisiais metais priimami ne vėliau kaip 3 savaitės iki reikalingo lėšų
panaudojimo.
7.2. Sprendimai dėl skatinamosios paramos skyrimo priimami Mokslo taikomosios veiklos tarybos
posėdžiuose ir teikiami direktoriui įtraukti į pajamų-išlaidų sąmatą iki lapkričio 10 d. Plane
nenumatytos lėšos skiriamos esant finansinei galimybei ir pritarus Mokslo taikomosios veiklos tarybai.
7.3. Mokslo darbų skatinimui skiriamos lėšos kasmet tvirtinamos Kolegijos taryboje kartu su MK
pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimu.
7.4. Mokslo darbai vertinami Mokslo taikomosios veiklos taryboje, atsižvelgiant į kolegijos
prioritetines studijų kryptis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.
birželio 15 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“.

7.1.-7.4. papunkčių pakeitimas: 2018 m. lapkričio 19 d. MK Akademinės tarybos nutarimu Nr.
AT-10-2.
7.5. Skiriant paramą skatinamosiose srityse, vadovaujamasi šiais kriterijais:
7.5.1. Remiant mokslo taikomąją veiklą lėšos skiriamos toms veikloms, kurių įgyvendinimui nebuvo
numatyta lėšų klasterių planuose. Pirmenybė teikiama pareiškėjams, turintiems ko- finansavimą iš kitų
šaltinių.
7.5.2. Skiriant paramą prioritetas teikiamas veikloms, atitinkančioms kolegijos strategijoje numatytoms
prioritetinėms plėtros kryptims, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymo "Dėl kasmetinio kolegijų
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo" 3.1-3.4
punktuose nustatytas MTV sritis, didžiausią dėmesį kreipiant į stebėsenos, analizės, tiriamųjų studijų,
meno taikomosios veiklos vykdymą; kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursų, seminarų
vedimą bei fakultetuose numatytoms ir AT patvirtintoms prioritetinėms studijų programoms.
Papunkčio pakeitimas: 2018 m. lapkričio 19 d. MK Akademinės tarybos nutarimu Nr. AT-10-2.
7.5.3. Remiant aukštųjų mokyklų vadovėlių ir monografijų leidybą, kolegija tarpininkauja bendraujant
su leidyklomis. Atskirais atvejais MK nuosavybės teisėmis priklausančių vadovėlių leidybai kolegija
gali prisiimti leidybos ir platinimo organizavimo išlaidas. Šiuo atveju autoriaus skatinimui skirti iki 50
proc. nuo pardavimo pelno gautų lėšų. Autoriaus indėlį vertinti proporcingai pagal autorinių lankų
skaičių;
7.5.4. Remiant išvykas į konferencijas su pranešimu, lėšos skiriamos: konferencijoms Lietuvoje dalyvio mokesčiui sumokėti ir kelionės išlaidoms padengti, konferencijoms užsienyje - dalyvio
mokesčiui sumokėti arba kelionės išlaidoms padengti;
7.5.5. Remiant kolegijos organizuojamus reikšmingus mokslo renginius, lėšos skiriamos renginio
organizacinėms išlaidoms: respublikiniams renginiams - 60 eurų vienam renginiui, tarptautiniams - 150
eurų. Tarptautiniu laikomas renginys, kuriame ne mažiau kaip pusę pranešimų parengė užsienio
mokslininkai ir ne mažiau kaip pusė mokslo komiteto narių yra iš užsienio.
7.5.6. Skatinant naujų koleginių studijų programų parengimą ir akreditavimą, skiriama 400 eurų už
vieną programą: 300 eurų akreditavus studijų programą ir 100 eurų priėmus studentų grupę.
7.5.7. Skatinant išradimus, skirti 400 eurų už MK nuosavybės teisėmis priklausančius Lietuvos patentus
ir 800 eurų už tarptautinius – Europos Sąjungos (vieningąjį), JAV, Japonijos, Korėjos Respublikos ar
kitų aukšto ekonominio lygio šalių – patentų tarnybose įregistruotus patentus.

7.5.5.-7.5.7. papunkčių pakeitimas: 2018 m. balandžio 9 d. MK Akademinės tarybos nutarimu
Nr. AT-4-3.

