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LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGOS KONKURSO 

„GERIAUSIAS MAGISTRO DARBAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (toliau – LJMS) organizuojamo konkurso 

„Geriausias magistro darbas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso 

organizavimo tvarką, reikalavimus Konkurso dalyviams ir jų teikiamiems magistro darbams, magistro 

darbų pateikimo, 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 (toliau – LR) aukštojo mokslo 

institucijoms. 

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

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – skatinti aukštojo mokslo antrosios studijų pakopos studentus ruošti 

aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą visoje Lietuvoje, 

skatinti studentus toliau tęsti studijas doktorantūroje. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. išrinkti geriausius magistro darbus skirtingose mokslo srityse; 

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

darbus bei tęsti studijas doktorantūroje; 

6.3. apdovanoti geriausius magistro darbus. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie: 

7.1.  einamaisiais akademiniais metais buvo LR aukštojo mokslo institucijų antrosios studijų 

pakopos studentai ir apgynė magistro darbą; 
7.2. laiku pateikė baigiamuosius darbus ir Konkursui reikalingus dokumentus. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Konkursas pradedamas organizuoti einamųjų mokslo metų pavasario semestro pabaigoje ir 

turi pasibaigti iki gruodžio 15 dienos. Informacija apie Konkursą yra skelbiama LJMS interneto tinklalapyje 

– www.ljms.lt ir socialinių tinklų paskyrose. 
9. Paskelbus informaciją apie Konkursą LJMS interneto svetainėje: 

9.1. nurodoma paraiškų dalyvauti Konkurse teikimo pradžia ir pabaiga; 
9.2. LR aukštojo mokslo institucijoms, vykdančioms antrosios pakopos studijų programas, 

išsiunčiama informacija apie Konkursą ir kvietimas antrosios pakopos studijas baigusiems 

studentams dalyvauti Konkurse.  

http://www.ljms.lt/


10. Konkurso paraiškų teikimo pradžia – gegužės 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 3 mėnesiai. Konkurso paraiška ir priedai teikiami LJMS tinklapyje. 

11. Konkursui pateiktus magistro darbus vertina komisija sudaryta iš tos srities ekspertų (toliau 

– Komisija). Komisijos darbą techniškai administruoja Konkurso organizatoriai. 
12. Komisijos ekspertu gali būti kompetentingas, nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuris yra 

įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą su ne žemesne, kaip magistro 

laipsnio kvalifikacija. 

13. Dalyvavimas Konkurse dalyviams yra nemokamas. 
14. Konkurso metu iš Konkursui pateiktų magistro darbų atrenkama po vieną geriausią magistro 

darbą šiose mokslo srityse: gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, 

humanitarinių, mokslų ir menų. Jų autoriams įteikiami rėmėjų įsteigti prizai (toliau – Apdovanojimai). 

Nugalėtojai skelbiami apdovanojimo ceremonijos metu. 

15. Konkurso nugalėtojai informuojami asmeniškai ir skelbiami viešai LJMS valdomuose 

socialinių tinklų puslapiuose, interneto svetainėse, taip pat gali būti skelbiami universitetų informaciniuose 

leidiniuose ir interneto svetainėse. 

 

V SKYRIUS 

DALYVAVIMO KONKURSE TVARKA 

 

16. Kandidatus geriausių magistro darbų Apdovanojimams laimėti gali siūlyti LR veikiančių 

aukštųjų mokyklų fakultetai ir institutai, kuriuose rengiami magistro darbai, nepriklausomai nuo to, kokioje 

Lietuvos institucijoje jie buvo apginti. Fakultetai arba institutai gali siūlyti po vieną kiekvienos srities 

kandidatą apgynusį magistro darbą ir sutinkantį dalyvauti Konkurse. 

17. Magistro darbus Konkursui pateikia pats magistro darbo autorius. Asmenys, norintys 

dalyvauti Konkurse, turi LJMS tinklapyje užpildyti Konkurso paraišką bei pateikti šiuos priedus: 

17.1. magistro darbą (*.pdf formatu); 

17.2. fakulteto ar instituto tarybos (direktoriaus) protokolo išrašą, kuriame pažymima, kad 

Konkursui teikiamas darbas yra siūlomas kaip geriausias vienoje iš šių mokslo sričių: 

gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių 

mokslų ir menų.  

 

VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI MAGISTO DARBUI IR PATEIKIAMAI INFORMACIJAI 

 

18. Magistro darbas turi būti pateikiamas lietuvių arba anglų kalba.  

19. Konkurso paraiška turi būti pateikiama lietuvių kalba.  
20. Visi pateikiami dokumentai turi turėti aiškų pavadinimą, kokia informacija dokumente 

pateikiama. Nurodoma autoriaus vardas pavardė, bei dokumento tipas. Pavyzdžiui, 

Jonas_Jonaitis_baigiamasis darbas. 
21. Konkursui gali būti teikiami tik einamaisiais akademiniais mokslo metais apginti magistro 

darbai.  

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

peržiūrėti magistro darbai nebus vertinami. 
23. Tas pats Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną Konkurso paraišką, su kuria pateikiamas 

tik vienas magistro darbas. 
24. Konkurso dalyvis pateiktą Konkurso paraišką ar kitus dokumentus iki paskutinės Konkurso 

paraiškų pateikimo dienos gali pakeisti. 
25. Konkurso dalyviai sutinka su asmens duomenų, pateiktų Konkurso paraiškoje, naudojimu 

Konkurso viešinimo tikslais. Autoriaus sutikimu laikomas magistro darbo ir duomenų apie autorių – 

Konkurso paraiškos – pateikimas Konkursui. 
26. Dalyvis, pateikdamas savo magistro darbą Konkursui, sutinka, kad LJMS magistro darbo 

santrauką ir/arba ištraukas galės viešai skelbti ar kitaip jais disponuoti.  



27. Dalyvis, pateikdamas magistro darbą Konkursui, sutinka, kad greta magistro darbo, jo 

santraukos, ištraukų, visada būtų nurodytas autoriaus vardas, pavardė ir aukštojo mokymo įstaigos 

pavadinimas. 

28. LJMS įsipareigoja neviešinti Konkurso dalyvių kontaktinės informacijos. 
29. LJMS neįsipareigoja tikrinti magistro darbų dėl plagijavimo. 

 

VII SKYRIUS 

KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR DARBŲ VERTINIMAS 

 

30. Konkursui pateikti magistro darbai, neatitinkantys šiuose Nuostatuose nustatytų formalių 

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

informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu. 

31. Konkursui pateiktų darbų atitikimą formaliems Nuostatuose išdėstytiems reikalavimams 

vertina Komisija.  

32. Vertindama visus jai pateiktus magistro darbus, Komisija vadovaujasi šiais kriterijais 

(Priedas Nr. 3): 

32.1. darbo svarba ir vertė  

32.2. darbo naujumas  

32.3. darbo (temos) originalumas;  

32.4. darbo kontekstualumas, išsami ir tikslinga literatūros apžvalga (teorinė dalis); 

32.5. naudojamų tyrimo metodų tinkamumas ; 

32.6. išvadų svarba ir/arba praktinis darbo išvadų pritaikomumas; 

32.7. darbo apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas; 

32.8. atitiktis mokslinių/akademinių tyrimų etikai. 

33. Pirmiausiai Komisijos nariai įvertina magistro darbą individualiai ir užpildo anketą (Priedas 

Nr. 2). Vieną darbą vertina iki 3 Komisijos narių. 

34. Po Komisijos narių atlikto individualaus magistro darbo vertinimo, likus ne mažiau kaip 7 

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

Komisijos narių individualaus vertinimo anketų ataskaita. Ataskaitą parengia Konkurso organizatorius. 

35. Galutinis sprendimas priimamas Komisijos posėdyje. Posėdžiai organizuojami pagal 

mokslo sritis. 

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

Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas. 

37. Sprendimas dėl geriausio darbo pripažinimo priimamas konsensusu. Konsensuso metu 

Komisija išrenka 1 geriausią mokslo srities darbą. 

38. Visi Komisijos sprendimai yra įforminami protokolu. 

39. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas – Konkurso organizatorius arba jo paskirtas 

asmuo. 

40. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo ir skaidrumo principų (Priedas Nr. 4). 

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

pateiktas darbas neatitinka jam keliamų reikalavimų.  

42. Komisijos sprendimai neskundžiami ir apeliacijos nepriimamos. 

43. Komisijai Konkursui pateiktame magistro darbe aptikus akivaizdžių plagijavimo požymių, 

darbas nedelsiant šalinamas iš Konkurso. 

44. Apie Konkurso rezultatus magistro darbų autoriai informuojami jų pateiktoje paraiškoje 

nurodytu elektroninio pašto adresu. 

 

 

 

 

 

 



VIII SKYRIUS 

NUGALĖTOJAI IR JŲ APDOVANOJIMAS 

 

45. Remiantis Komisijos sprendimu, geriausių magistro darbų autoriai apdovanojami rėmėjų 

prizais ir diplomais.  

46. Apdovanojimų ceremoniją organizuojama einamųjų metų IV ketvirtyje. 

47. Diplomai įteikiami LJMS organizuojamo „Geriausio magistro darbo“ Konkurso 

apdovanojimų teikimo renginyje. Į renginį negalintys atvykti Konkurso laimėtojai diplomus gali atvykti 

atsiimti į LJMS suderintu laiku. Force majeure atveju diplomai atsiunčiami paštu.  

48. Kelionės išlaidomis į Apdovanojimų teikimo renginį pasirūpina patys Konkurso dalyviai. 

49. Apdovanojimų laimėtojų gali būti prašoma pristatyti savo magistro darbą Apdovanojimų 

teikimo renginyje. 

50. Jeigu yra skiriamas piniginis prizas: 

50.1. jis nurodytas atskaičius mokesčius valstybei (GPM – 15%). Juos sumoka LJMS. 

50.2. Konkurso nugalėtojai, kuriems skiriami piniginiai prizai, ne vėliau kaip per  

10 darbo dienų nuo informacijos apie Konkurso rezultatus gavimo dienos užpildo 

nustatytos formos prašymą (Priedas Nr. 5) pervesti pinigus į jų nurodytą banko sąskaitą 

ir pateikia LJMS elektroniniu paštu germagljms@gmail.com. 

50.3. 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 LR asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu. 

52. Asmens duomenų, kurie nurodomi šių Nuostatų 18.1 ir 18.3 papunkčiuose, tvarkymo tikslas 

– nustatyti Konkurse siekiančių dalyvauti asmenų atitiktį šiuose Nuostatuose išdėstytiems Konkurso 

dalyviams keliamiems reikalavimams.  

53. Konkursui pateikti dokumentai ir darbų kopijos saugomi LR 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 Konkurso organizatorius ištrintų jo Konkursui pateiktus asmens duomenis 

arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus („teisė būti pamirštam“); 

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 

mailto:germagljms@gmail.com


formos prašymą raštu LJMS elektroniniu paštu germagljms@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. 

______________________ 

  

mailto:germagljms@gmail.com


Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

„Geriausias magistro darbas“ nuostatų 

Priedas Nr. 1 

 

Geriausio magistro darbo konkurso dalyvio anketa 

 

Nominacija (pasirinkti vieną): 

● Gamtos mokslai 
● Technologijos mokslai 
● Medicinos ir sveikatos mokslai 
● Žemės ūkio mokslai 
● Socialiniai mokslai 
● Humanitariniai mokslai 
● Menai 

 

Informacija apie magistro darbą 

Magistro darbo pavadinimas  

Magistro darbas *.pdf formatu  

Magistro darbo gynimo data  

Fakultetų ar institutų tarybos protokolo išrašas  

Informacija apie autorių 

Autoriaus vardas:  

Autoriaus pavardė:  

Autoriaus el. paštas:  

Autoriaus telefonas:  

Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami 

tik konkurso veiklai ir nebus perduoti tretiesiems asmenims 

 

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. 

 

Informacija apie darbą nominavusį padalinį 

Universitetas  

Fakultetas/Institutas  

 

  



Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausias magistro darbas“ nuostatų 

Priedas Nr. 2 

 

MAGISTRO DARBO INDIVIDUALAUS VERTINIMO ANKETA  

  

Magistro darbo pavadinimas 

.............................................................................................................. 

 

I. MAGISTRO DARBO ĮVERTINIMAS IR VERTINIMO PAGRINDIMAS 

Vertinimo kriterijus 1 balas 

(Netinkamai) 

2 balai 

(Silpnai) 

3 balai 

(Atlikta 

teisingai) 

4 balai 

(Atlikta 

gerai) 

5 balai 

(Pavyzdinis 

darbas) 

Komisijos nario vertinimo komentarai 

/ detalus vertinimo paaiškinimas 

1.1. Darbo svarba ir 

vertė  
⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  

1.2. Darbo naujumas ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪  

1.3. Darbo (temos) 

originalumas  
⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 

1.4. Darbo 

kontekstualumas / 

išsami ir tikslinga 

literatūros apžvalga 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 



1.5. Naudojamų tyrimo 

metodų tinkamumas 
⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 

 

 

1.6. Išvadų svarba ir 

praktinis darbo išvadų 

pritaikomumas 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 

1.7. Darbo 

apipavidalinimas, 

teksto nuoseklumas, 

kalbos taisyklingumas 

⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 

 

  

 Atitinka Neatitinka 

1.8. Atitiktis mokslinių/akademinių tyrimų 

etikai ⚪ ⚪ 

 

II. KITI KOMENTARAI 

 

 

 



 

 

III. IŠVADA 

 Taip Ne 

Ar siūlytumėte šį magistro darbą vertinti kaip 

geriausią magistro darbą? ⚪ ⚪ 

(Pasirinkti tik vieną teiginį) 

  

Vertinimą atliko  

 .............................................................................................................. 

(vardas, pavardė, mokslo laipsnis, parašas, data)



 

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausias magistro darbas“ nuostatų 

Priedas Nr. 3 

 

„Geriausio magistro darbo“ konkurso 

VERTINIMO GAIRĖS 

 

Prieš vertinant baigiamuosius darbus, dar kartą siūlome atkreipti dėmesį į projekto idėją 

(žr. Konkurso nuostatai). 
 

Konkurso tikslas – išrinkti aukšto mokslinio lygio magistro darbus. Vertinant darbus, 

prioritetas turi būti skiriamas baigiamojo darbo kokybei. Geriausias magistro darbas šiame konkurse 

suprantamas kaip moksliškiausias. 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 8 kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti vertinamas baigiamasis 

darbas: 

1. Magistro darbo/meno projekto svarba ir vertė. Įvertinkite baigiamojo darbo indėlį moksle/menų 

srityje. Ar tyrimai yra naudingi ir aktualūs visuomenei, mokslo/meno bendruomenei. Formalus žinių 

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

kuris leistų darbui tapti geriausiu.  

 

2. Magistro darbo/meno projekto naujumas. Įvertinkite atliktų tyrimų/ meno projekto naujumą. Ar 

atlikti tyrimai yra tęstinis kitų mokslininkų darbas (pvz. darbo vadovo), ar tyrimai atlikti naujoje 

tematikoje. 
 

3. Magistro darbo/meno projekto originalumas. Pateiktas darbas turi būti pagrįstas originaliomis, 

neakivaizdžiomis idėjomis ir hipotezėmis (t.y. 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/ meno projektą). 

 

4. Magistro darbo/meno projekto kontekstualumas, išsami ir tikslinga literatūros apžvalga 

(teorinė dalis). Mokslinių/meninių tyrimų apžvalga turi atskleisti darbo tikslą ir tyrimų svarbą. 

Literatūrinėje dalyje turi būti apžvegta tyrimų magistro darbo tema problematika, bei pateikta 

naujausia tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų atliktų darbų apžvalga. 

 

5. Magistro darbe/meno projekte naudojamų tyrimo metodų tinkamumas. Tinkamai parinkti, 

aiškiai aprašyti ir pagrįsti tyrimo metodai. Tyrimų metodiką turi būti įmanoma atkartoti, remiantis jos 

aprašymu ir sudaryti galimybę kitiems tyrėjams atkartoti tyrimus.  

 

6. Magistro darbe/meno projekte atliktų tyrimų rezultatų patikimumas, aptarimo kokybė ir 

išvadų pagrįstumas. Įvertinkite baigiamojo darbo rezultatus, jų patikimumą, aptarimo kokybę ir 

išvadas. Pastarosios turi sudaryti galimybes perduoti naujas žinias, užtikrinant jų panaudojimą. 

Svarbu, kad rezultatai plėstų jau turimas žinias apie tyrinėjamą objektą. 

 



7. Magistro darbo/meno projekto apipavidalinimas, teksto nuoseklumas, kalbos taisyklingumas. 

Įvertinkite rezultatų pateikimo nuoseklumą, jų aprašymo kokybę bei kalbos taisyklingumą. 

Atkreipkite dėmesį į vizualinės darbo dalies kokybę, ar ji išsami ir atitinka moksliniam/meniniam 

darbui keliamus reikalavimus. 

 

8. Atitiktis mokslinių/akademinių tyrimų etikai (jei taikoma). Įvertinkite tyrimų atitiktį mokslinei 

etikai. Ar buvo laikomasi akademinio sąžiningumo principų, nustatytų konkrečiam moksliniam 

tyrimui, ar apsaugoti tiriamųjų (asmenų) interesai bei moksliniuose tyrimuose naudojami gyvūnai. 

 

Bendras 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 „komentarų“ skiltį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausias magistro darbas“ nuostatų 

Priedas Nr. 4 

 

 

 

KOMISIJOS NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA1 

LJMS konkursas „GERIAUSIAS MAGISTRO DARBAS“ 

 

 

2022 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 pateiktus magistro darbus 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 tikslais ir neskleisti nei vertinamo baigiamojo darbo autoriaus 

institucijos atstovams, nei kitiems suinteresuotiems asmenims. 

  

 

 

 __________________________    ___________________ 
(vardas, pavardė)       (parašas)  

  

 

 

  

                                                           
1 Ši deklaracija turi būti pasirašoma kiekvieno komisijos nario 

 



 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso 

  „Geriausias magistro darbas“ nuostatų 

Priedas Nr. 5 

 

(Prašymo formos pavyzdys) 
________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

________________________________________________ 

(asmens kodas) 

________________________________________________ 

(gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr.) 

 

 

 

Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungai  

 

PRAŠYMAS 

20         m.                         d.  

 

Prašau Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos konkurso „Geriausias magistro darbas“ piniginį 

prizą (____<piniginio prizo dydis>_____) pervesti į banko _______<banko 

pavadinimas>_________ sąskaitą Nr. LT______________________________. 

 

 

 

 

_________________________________                  

________________ 

       (vardas, pavardė)                                                                           (parašas) 
 

 

 

 

 

 

 

 


