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LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGOS KONKURSO 

„GERIAUSIA DISERTACIJA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau – LJMS) konkurso  „Geriausia disertacija“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Konkurso organizavimo tvarką: 

reikalavimai Konkurso dalyviams, darbų teikėjams, disertacijoms ir jų pateikimui, vertinimo, 

nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius - LJMS.  

3. Informacija apie Konkursą ir Nuostatai skelbiami LJMS interneto tinklalapyje 

www.ljms.lt, socialinių tinklų paskyrose ir pranešimuose Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 

institucijoms. 

4. Konkursas vykdomas ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų 

pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį 

bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir 

svarbos visuomenei mokslinę veiklą.  

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. išrinkti aukšto mokslinio lygio disertacijas; 

6.2. skatinti trečios studijų pakopos studentus rengti aukšto teorinio/praktinio lygio 

disertacijas; 

6.3. skatinti trečios studijų pakopos studentus toliau tęsti moksline veiklą. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie apsigynę disertaciją Lietuvoje ankstesniais 

metais negu skelbiamas konkursas. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konkursas pradedamas organizuoti kalendorinių metų pradžioje ir turi pasibaigti iki 

gruodžio 15 dienos. Informacija apie Konkursą yra skelbiama LJMS interneto tinklalapiuose 

www.ljms.lt, socialinių tinklų paskyrose. 

9. Paskelbus informaciją apie konkursą LJMS interneto svetainėje turi būti nurodyta 

paraiškų dalyvauti konkurse teikimo pradžia ir pabaiga. 

10. Konkurso paraiškų teikimo pradžia – sausio mėnuo. Paraiškos priimamos iki konkurso 

skelbime nurodytos datos. Tarp paraiškų teikimo pradžios ir pabaigos turi praeiti ne mažiau nei 1 

mėnuo ir ne daugiau nei 2 mėnesiai. Konkurso priedai teikiami elektroniniu paštu 

gerdisljms@gmail.com. 

mailto:gerdisljms@gmail.com


11. Dalyvavimas Konkurse dalyviams yra nemokamas. 

12. Konkurso metu iš Konkursui pateiktų darbų atrenkami dešimt geriausių darbų, iš jų 5 

gamtos, technologijų, matematikos, sveikatos  ir žemės ūkio ir 5 humanitarinių ir socialinių mokslų 

srityse.  

12.1. Iš jų renkamos dvi geriausios disertacijos. Viena iš gamtos, technologijų, 

matematikos, sveikatos  ir žemės ūkio ir kita iš humanitarinių ir socialinių mokslų sričių. Šios srities 

nugalėtojai skelbiami apdovanojimo ceremonijos metu. 

12.2. Autoriams įteikiami LJMS ir rėmėjų įsteigti prizai (toliau – Apdovanojimai).  

13. Konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai ir skelbiami viešai LJMS valdomuose 

socialinių tinklų puslapiuose, interneto svetainėje www.ljms.lt, taip pat gali būti skelbiami 

universitetų informaciniuose leidiniuose ir interneto svetainėse. 

 

V SKYRIUS 

DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA 

 

14. Disertacijas Konkursui teikia asmenys, kurie susipažinę su teikiama disertacija. Teikti 

gali doktorantai, recenzentai, komiteto nariai, mokslininkai, bendradarbiai.  

14.1. Asmenys, norintys pateikti rekomendacijas Konkursui, užpildo elektroninę anketą 

(1 priedas) patalpinta LJMS internetiniame puslapyje www.ljms.lt.  

14.2. Patys autoriai savo disertacijų Konkursui teikti negali. 

15. Pasibaigus rekomendacijų teikimo terminui su pateiktų darbų autoriais (toliau – dalyvis) 

susisiekiama asmeniškai ir informuojama apie tai, kad jų disertacijos buvo pasiūlytos 

apdovanojimams. 

16. Dalyvis sutikęs dalyvauti Konkurse turi pateikti šiuos dokumentus ir informaciją: 

16.1. užpildytą Konkurso anketą (priedas 2); 

16.2. pateikti disertaciją pdf. formatu 

16.3. pateikti disertacijos santrauką pdf. formatu; 

17. Konkurso anketa su priedais pateikiama vienu elektroniniu laišku.  

 

VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DISERTACIJAI IR PATEIKIAMAI INFORMACIJAI 

 

18. Disertacija ir jos santrauka turi būti pateikiama originalia parašyta kalba.  

19. Konkurso paraiška turi būti pateikiama lietuvių kalba.  

20. Visi pateikiami dokumentai turi turėti aiškų pavadinimą, kokia informacija dokumente 

pateikiama. 

21. Konkursui gali būti teikiami tik praėjusiais kalendoriniais metais apgintos disertacijos.  

22. Neatitinkantys reikalavimų, po nustatytos darbų pateikimo dienos pateikti ar negalimi 

peržiūrėti magistro darbai nebus vertinami. 

23. Konkurso dalyvis pateiktą Konkurso paraišką ar kitus dokumentus iki paskutinės 

Konkurso paraiškų pateikimo dienos gali pakeisti. 

24. Konkurso dalyviai sutinka su asmens duomenų, pateiktų Konkurso paraiškoje, naudojimu 
Konkurso viešinimo tikslais. Autoriaus sutikimu laikomas disertacijos ir duomenų apie autorių – 

Konkurso paraiškos – pateikimas Konkursui. 

25. LJMS įsipareigoja neviešinti Konkurso dalyvių kontaktinės informacijos. 

26. LJMS neįsipareigoja tikrinti magistro darbų dėl plagijavimo. 

 

VII SKYRIUS 

KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR DARBŲ VERTINIMAS 

 

27. Konkursui pateiktos disertacijos, neatitinkantys šiuose Nuostatuose nustatytų formalių 

reikalavimų, Komisijai vertinti neteikiami, o Konkurso paraiškos teikėjas apie tokį sprendimą 

informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu. 



28. Konkursui pateiktus formalius Nuostatuose išdėstytus reikalavimus atitinkančios 

disertacijos vertina Komisija.  

29. Komisijos nariu gali būti asmuo turintis daktaro laipsnį ir vykdantis mokslinę veiklą.  

30. Vertindama visus jai pateiktas disertacijas, Komisija vadovaujasi šiais kriterijais 

(priedas 3): 

30.1. mokslinių tyrimų svarba ir vertė; 

30.2. išradingai ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija; 

30.3. tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų pagrįstumas; 

30.4. tyrimų rezultatų publikavimas; 

30.5. disertacijos apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas; 

30.6. disertacijos originalumas; 

30.7. tarpdiscipliniškumas 

31. Pirmiausiai Komisijos nariai įvertina disertacija individualiai ir užpildo anketą 

(priedas 4). Vieną disertaciją vertina 5 Komisijos nariai. Jei siaura tyrimų sritis pakanka ir 3-4 

vertinimų. 

32. Po Komisijos narių atlikto individualaus disertacijos vertinimo, likus ne mažiau kaip 7 

darbo dienoms iki Komisijos posėdžio, visiems Komisijos nariams susipažinti išsiunčiami visi darbai 

ir Komisijos narių užpildų individualaus vertinimo anketų ataskaita. Ataskaita parengia Konkurso 

koordinatorius. 

33. Galutinis sprendimas priimamas Komisijos posėdyje. Organizuojami du posėdžiai pagal 

mokslo kryptis: 

33.1. gamtos, technologijų, matematikos, sveikatos  ir žemės ūkio mokslo srityje; 

33.2. humanitarinių ir socialinių mokslų srityse 

34. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma atviru arba uždaru balsavimu.  

35. Sprendimas dėl geriausio darbo pripažinimo ir atitinkamos vietos skyrimo priimamas 

konsensusu. Konsensuso metu Komisija išrenka 5 geriausius darbus, iš kurių renkamas geriausias 

darbas. 

36. Visi Komisijos sprendimai yra įforminami protokolu. 

37. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas – konkurso koordinatorius arba kordinatoriaus 

paskirtas asmuo. 

38. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų (priedas 5). 

39. Konkursas laikomas neįvykusiu, jei Komisija nusprendžia, kad nė vienas Konkursui 

pateiktas darbas neatitinka jam keliamų reikalavimų.  

40. Komisijos sprendimai neskundžiami ir apeliacijos nepriimamos. 

41. Komisijai Konkursui pateiktoje disertacijoje aptikus akivaizdžių plagijavimo požymių, 

darbas nedelsiant šalinamas iš Konkurso. 

42. Apie Konkurso rezultatus disertacijų autoriai informuojami jų pateiktoje paraiškoje 

nurodytu elektroniniu paštu. 

 

VIII SKYRIUS 

LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

43. Remiantis Komisijos sprendimu, geriausių disertacijų darbų autoriai apdovanojami 

rėmėjų prizais ir diplomais.  

44. Apdovanojimų ceremoniją organizuojama 4 metų ketvirtyje. 

45. Diplomai įteikiami Konkurso koordinatoriaus organizuojamo „Geriausios disertacijos“ 

Konkurso apdovanojimų teikimo renginyje, o piniginiai prizai – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 

nuo prašymo pervesti pinigus pateikimo dienos. Į renginį negalintys atvykti Konkurso laimėtojai 

diplomus galės atvykti atsiimti į LJMS suderintu laiku.  

46. Kelionės išlaidomis į apdovanojimų teikimo renginį pasirūpina patys Konkurso dalyviai. 

47. Apdovanojimų laimėtojų gali būti prašoma pristatyti savo disertaciją apdovanojimų 

teikimo renginyje. 



48. Jei skiriamas piniginis prizas, tai jis nurodytas atskaičius mokesčius valstybei (GPM – 

15%). Juos sumoka LJMS. 

49. Konkurso nugalėtojai, kuriems skiriami piniginiai prizai, ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo informacijos apie Konkurso rezultatus gavimo dienos susiekia su LJMS elektroniniu paštu  

gerdisljms@gmail.com.. 

50. Jei laimėjusį darbą rengė daugiau nei vienas autorius, piniginis prizas nėra didinamas. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

51. LJMS patvirtina, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo 

teisėtumui užtikrinti pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau-Reglamentas) ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

52. Asmens duomenų, kurie nurodomi šių Nuostatų 16 punkte, tvarkymo tikslas – nustatyti 

Konkurse siekiančių dalyvauti asmenų atitiktį šiuose Nuostatuose išdėstytiems Konkurso dalyviams 

keliamiems reikalavimams.  

53. Konkursui pateikti dokumentai ir darbų kopijos saugomi Lietuvos Respublikos 

dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

54. Konkurso dalyvių, kuriems neskirti piniginiai prizai, Konkursui pateikti asmens 

duomenys, nereikalingi jų tvarkymo tikslais, sunaikinami per 45 darbo dienas po Konkurso rezultatų 

viešo paskelbimo, jeigu teisės aktai, reguliuojantys konkrečią sritį, kurioje asmens duomenys yra 

kaupiami, nenustato kitaip. 

55. Konkurso dalyvių, kuriems skirti piniginiai prizai, Konkursui pateikti asmens duomenys 

saugomi ir viešinimo tikslais naudojami iki 24 mėnesių nuo viešo Konkursų rezultato paskelbimo 

dienos, jeigu teisės aktai, reguliuojantys konkrečią sritį, kurioje asmens duomenys yra kaupiami, 

nenustato kitaip. 

56. Asmens duomenis pateikęs Konkurso dalyvis turi šias teises, susijusias su jo asmens 

duomenų tvarkymu: 

56.1. susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis; 

56.2. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

56.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba 

reikalauti, kad jie būtų perkelti; 

56.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų 

tvarkymą Konkurso (išskyrus Konkurso laimėtojų rezultatų) viešinimo tikslais; 

56.5. reikalauti, kad ministerija ir Konkurso koordinatorius ištrintų jo Konkursui 

pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus; 

56.6. kitas šiuose Nuostatuose neaptartas teises išdėstytas Reglamento 13 straipsnyje. 

57. Konkurso dalyvis, norintis atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo 

Konkurso viešinimo tikslais arba įgyvendinti kitas šiuose Nuostatuose nurodytas teises, turi pateikti 
laisvos formos prašymą raštu LJMS elektroniniu paštu gerdisljms@gmail.com. ir tinkamai 

dokumentais patvirtinti savo asmens tapatybę. 

58. Konkursą koordinuojantys asmenys Konkurse dalyvauti negali. 

59. Šiuose Nuostatuose neaptartus atvejus nagrinės ir sprendimą priims LJMS. 

60. LJMS, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas. 

 

 

______________________ 
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Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausia disertacija“ nuostatų 

1 priedas 

 

Geriausios 20.... m. disertacijos siūlymas 

 

Nominacija (pasirinkti viena iš dviejų): 

 Gamtos, technologijų, matematikos, sveikatos  ir žemės ūkio mokslai 

 Humanitarinių ir socialinių mokslai 

 

Disertacijos pavadinimas:  

Prašome pagrįsti, kodėl siūlote šią disertaciją 

konkursui, kuo ši disertacija yra ypatinga (150 žodžių): 

 

Autoriaus vardas ir pavardė  

Autoriaus el. paštas  

Autoriaus telefonas  

Siūlytojo vardas ir pavardė  

Siūlytojo el. paštas  

Siūlytojo telefonas  

Siūlytojo darbovietė  

Ar norite tapti Geriausios disertacijos vertintoju  

Sutinku, kad Duomenų valdytojas -  Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjunga (toliau - LJMS), tvarkytų mano 

nurodytus asmens duomenis, bei nurodytais kontaktais 

siųstų informaciją  susijusias su LJMS veikla. 

Duomenys tretiesiems asmenims neperduodami. 

 

 

 

  



 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausia disertacija“ nuostatų 

2 priedas 

 

Geriausios disertacijos 20... m. kandidato anketa 

 

Informuojame, kad Jūsų disertacija buvo pasiūlyta tapti „Geriausia disertacija 20...“.  

Prašome užpildyti dalyvio anketa iki š.m. mėnuo  d. 

Per ateinančius porą mėnesių planuojamas ekspertinis darbų vertinimas. Nominantus paskelbsime 

(nurodamas planuojamas mėnuo) .   

 

Kilus klausimams kreipkitės el. p. gerdisljms@gmail.com. 

 

Nominacija (pasirinkti viena iš dviejų): 

 Gamtos, technologijų, matematikos, sveikatos  ir žemės ūkio mokslai 

 Humanitarinių ir socialinių mokslai 

 

Disertacijos kryptis (pasirinkti vieną tinkamą variantą)1:   

 

01S Teisė / 02S Politikos mokslai / 03S Vadyba / 04S Ekonomika / 05S Sociologija / 06S Psichologija 

/ 07S Edukologija / 08S Komunikacija ir informacija / 01H Filosofija / 02H Teologija / 03H Menotyra 

/ 04H Filologija / 05H Istorija / 07H Etnologija / 01P Matematika / 02P Fizika / 03P Chemija / 04P 

Biochemija / 05P Geologija / 06P Fizinė geografija / 07P Paleontologija / 08P Astronomija / 09P 

Informatika / 01A Agronomija / 02A Veterinarija / 03A Zootechnika / 04A Miškotyra / 01B Biologija 

/ 02B Biofizika / 03B Ekologija ir aplinkotyra / 04B Botanika / 05B Zoologija / 06B Medicina / 07B 

Odontologija / 08B Farmacija / 09B Visuomenės sveikata / 10B Slauga / 01T Elektros ir elektronikos 

inžinerija / 02T Statybos inžinerija / 03T Transporto inžinerija / 04T Aplinkos inžinerija / 05T 

Chemijos inžinerija / 06T Energetika ir termoinžinerija / 07T Informatikos inžinerija / 08T medžiagų 

inžinerija / 09T mechanikos inžinerija / 10T Matavimo inžinerija / Kita  (įrašyti) 

 

Disertacijos pavadinimas Lietuvių kalba:  

Disertacijos pavadinimas Anglų kalba:  

Disertacija parašyta: Lietuvių kalba / Anglų kalba 

Disertacijos gynimo kalba: Lietuvių kalba / Anglų kalba 

Disertacijos vadovas:  

Disertacijos gynimo data:  

Autoriaus vardas:  

Autoriaus pavardė:  

Autoriaus el. paštas:  

Autoriaus telefonas:  

Autoriaus darbovietė:  

Disertacijos ir jos santraukos pateikiamos elektroniniu paštu - 

gerdisljms@gmail.com 

 

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami 

tik konkurso veiklai ir nebus perduoti tretiems asmens. 

 

Sutinku, kad Duomenų valdytojas -  Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjunga (toliau - LJMS), tvarkytų mano nurodytus asmens 

duomenis, bei nurodytais kontaktais siųstų informaciją  susijusias 

su LJMS veikla. Duomenys tretiesiems asmenims neperduodami. 

 

  

                                                             
1 Šis klausimas koreguojamas atsižvelgiant į galiojančia mokslo ir meno sričių ir krypčių klasifikacija.  



 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausia disertacija“ nuostatų 

3 priedas 

 

„Geriausios disertacijos“ konkurso 

VERTINIMO GAIRĖS 

 

Prieš vertinant disertacijas, dar kartą siūlome atkreipti dėmesį į projekto idėją 

(žr. konkurso nuostatus). 
Konkurso tikslas – išrinkti aukšto mokslinio lygio disertacijas. Vertinant darbus, prioritetas turi 

būti skiriamas disertacijos kokybei. Geriausia disertacija šiame konkurse suprantama kaip 

moksliškiausia. Svarbi ir darbo pateikimo kokybė (t. y. taisyklinga kalba, aiškus, tvarkingas 

apipavidalinimas).  

Darbo rezultatų praktinis pritaikomumas yra privalumas, tačiau nėra prioritetas šiame konkurse. 

 

Vertinimo kriterijai 

 

Vertinimo anketoje pateikti 7 kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti vertinama disertacija: 

 

1. Mokslinių tyrimų svarba ir vertė 

Įvertinkite disertacijos indėlį moksle. Ar tyrimai yra naudingi ir aktualūs. Formalus žinių 

kūrimo būdas, įskaitant žinias, kuriomis grindžiami produktai ir procesai, nėra esminis kriterijus, 

kuris leistų darbui taptu geriausiu.  

 

2. Išradingai ir tinkamai parinkta tyrimų metodologija 

Tiriamąja veikla siekiama naujų sprendinių (naujumo), t. y. įgyvendinant tyrimus siekiama 

išskirtinės pažangos ir originalumo. Tyrimų metodiką turi būti įmanoma atkartoti remiantis jos 

aprašymu ir sudaryti galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo veikloje.  

 

3. Tyrimų rezultatų, jų aptarimo kokybė ir išvadų pagrįstumas 

Įvertinkite disertacijos rezultatus, jų aptarimą ir išvadas. Pastarosios turi sudaryti galimybes 

perduoti naujas žinias, užtikrinant jų panaudojimą. Svarbu, kad rezultatai plėstų turimas žinias. 

 

 

4. Tyrimų rezultatų publikavimas 

Įvertinkite rezultatus pristatančių publikacijų kokybę ir leidinių tarptautiškumą pvz., ar turi 

cituojamumo rodiklį pagal nustatytus citavimo kriterijus. Vertindami atsižvelkite į tai, kad tam tikrose 

mokslo kryptyse galimybės skelbtis CA WoS leidiniuose yra ribotos.  

 

5. Disertacijos apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas 

Šiuo metu rengiamos dvejopo tipo disertacijos: vientiso teksto arba straipsnių rinkinys. Šiuo 
kriterijumi norime, kad įvertintumėte darbo nuoseklumą, kalbos taisyklingumą.  

 

6. Disertacijos originalumas  

Pateiktas darbas turi būti pagrįstas originaliomis, neakivaizdžiomis idėjomis ir hipotezėmis 

(kūrybiškas). Darbe turi atsispindėti naujos koncepcijos ar idėjos, praplečiančios, gilinančios esamas 

žinias. Siekiama rasti naujų duomenų apdorojimo būdų. Pateikti      nauji problemų sprendimo 

metodai (jei jie yra sukurti įgyvendinant tyrimą). 

 

7. Tarpdiscipliniškumas 



Svarbu atsižvelgti ne tik į darbe minimų kitų sričių galimą ar esamą sąveiką, bet ir į rezultatų 

panaudojimo galimybę kitose mokslo srityse. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad ne visi moksliniai 

tyrimai gali būti tarpdiscipliški, tad vertinant derėtų atsižvelgti į mokslo krypties ypatybes.  

 

Bendras disertacijos darbo vertinimas 5 balų sistemoje (1 – netinkamas, 2 – silpnas, 3 – teisingai 

atliktas, 4 – geras, 5 – pavyzdinis darbas) ir vertinimo pagrindimu, kuris sustiprintų teikiamo balo 

svarbumą. 

 

Taip pat galite darbą vertinti pagal papildomus kriterijus, užpildydami „komentaro“ skiltį. 

 

Jei vertinote daugiau nei vieną disertaciją, atsakydami laiške nurodykite, kokią vietą jai skiriate: 

pirmą, antrą, trečią ir t. t. (priklausomai nuo to, kiek disertacijų vertinate) ir kodėl.  

 

  



Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 
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4 priedas 

 

LJMS KONKURSAS „GERIAUSIA DISERTACIJA“ 

DISERTACIJOS INDIVIDUALAUS VERTINIMO ANKETA 

 

1. Disertacijos darbo autoriaus vardas, pavardė 
 

 

 

2. Disertacijos darbo pavadinimas 
 

 

 

3. Disertacijos baigiamasis darbas buvo pasiūlytas apdovanojimui: 
 

⬜  Už geriausią gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo sričių 

disertaciją 

⬜  Už geriausią humanitarinių ir socialinių mokslo disertaciją 

 

4. Vertinant rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus:  

 

Bendras disertacijos darbo vertinimas 5 balų sistemoje (1 – netinkamas, 2 – silpnas, 3 – teisingai 

atliktas, 4 – geras, 5 – pavyzdinis darbas) ir vertinimo pagrindimu 

 

 

Kriterijus Vertinimas pagal 5 

balų sistemą  

Vertinimo pagrindimas 

Mokslinių tyrimų svarba ir vertė   

Išradingai ir tinkamai parinkta tyrimų 

metodologija 

  

Tyrimų rezultatų kokybė ir išvadų 

pagrįstumas 

  

Tyrimų rezultatų publikavimas 

 

  

Disertacijos apipavidalinimas, teksto 

nuoseklumas, kalbos taisyklingumas 

  

Disertacijos originalumas   

Tarpdiscipliniškumas    

 

5. Komentaras (prireikus): 

 

 

 

 



6. Šį disertacijos baigiamąjį darbą: 

⬜  siūlau šią disertaciją svarstyti II-ajame vertinimo etape, nes ji yra pavyzdinė; 

⬜  nesiūlau šios disertacijos svarstyti II-ajame vertinimo etape. 

 

 

Vertinimą atliko: 

 

 

Akademinis laipsnis    Vardas, pavardė   Parašas  Data 
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KOMISIJOS NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA2 

LJMS konkursas „GERIAUSIA DISERTACIJA“ 

 

 

2021 m. _________________________ 

______________________ 

(vieta) 

 

 

 

 

 

Aš, _________________________________________________________, būdamas (-a)  
(vardas, pavardė) 

vertinimo komisijos nariu, pasižadu: 

 

1) objektyviai, dalykiškai, sąžiningai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų 

konkurso dalyvių lygiateisiškumo principu, atlikti savo pareigas ir būti nešališkas 

dalyviams; 

 

2) neatstovauti jokiai įstaigai, organizacijai, politinei partijai ar interesų grupei bei laikytis 

etikos principų; 

 

3) iškilus interesų konfliktui, nedelsiant informuoti apie tai kitus vertinimo komisijos narius ir 

atsistatydinti iš vertinimo komisijos nario pareigų; 

 

4) konkursui pateiktas disertacijas ir santraukas naudoti tik vertinimui, jų neviešinti ir 

neplatinti; 

 

5) naudoti visą informaciją apie ekspertų grupės darbą, jos uždarus posėdžius, vertinti pateiktą 

medžiagą tik vertinimo tikslams ir neskleisti nei vertinamo disertacijos autoriaus institucijos 

atstovams, nei kitiems suinteresuotiems asmenims. 

  

 

 

 __________________________    ___________________ 
(vardas, pavardė)       (parašas)  

  

 

 

                                                             
2 Ši deklaracija turi būti pasirašoma kiekvieno komisijos nario 


