
Autorinis lankas (aut. l.) – 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000 cm2 

spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko 

atitikmeniu laikomi 14 p.; jei mokslo darbas yra elektroninėje laikmenoje, tai autorinis lankas 

apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius) 

Akademinė publikacija – mokslo ir (ar) studijų reikmėms skirtas tekstas, turintis toje mokslo 

kryptyje pripažįstamus akademinio diskurso požymius 

Akademinė recenzija – publikuoto veikalo išsamus ir argumentuotas mokslinis įvertinimas; 

mažiausia įskaitoma apimtis - 0,25 autorinio lanko 

Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, specialiai skirtas studijų reikmėms 

ir pasižymintis individualia metodine prieiga 

Knygos skyrius – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio pobūdį atitinkantis mokslo darbas, 

paskelbtas neperiodiniame leidinyje, išskyrus konferencijos darbų leidinius 

Konferencijos darbų leidinys – vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo dalis), kuriame 

spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję recenzuojamiems 

leidiniams įprastos recenzavimo (peer review) procedūros 

Kultūros ir profesiniai leidiniai – leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų profesinei 

auditorijai 

Meno kūrinys – viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino, šokio, 

muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje meno 

kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus 

Metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita vadovėlio ar mokomosios knygos 

kategorijai nepriskirta mokomoji priemonė (uždavinynai, laboratorinių darbų, pratybų metodiniai 

nurodymai, paskaitų konspektai, pateikčių rinkiniai ir kt.) 

Mokomoji literatūra – vadovėliai, mokomosios knygos, metodinės priemonės 

Mokomoji knyga – nustatyta tvarka recenzuota ir įvertinta mokymosi knyga, kurioje pateikiama 

teorinio, praktinio, žinyninio ar technologinio (skaičiuojamojo) pobūdžio medžiaga vieno ar kelių 

dėstomų dalykų žinioms įsisavinti 

Mokslo leidinys – recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų, 

vienkartinis leidinys, kuriame skelbiamas mokslo darbas (darbai) 

Mokslo monografija – neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (ar) išsamiai 

išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai 

savi moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį, mažiausia įskaitoma apimtis – 

8 autoriniai lankai 

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje ar (ir) turintis konkrečioje mokslo 

kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) 

metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje 

pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko 

Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija – konkrečios srities ar krypties mokslo 

veikalas, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties moksliškumo ir 

sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo populiarinimui, 

administracinėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius 

Mokslinis žodynas – kalbotyros mokslo veikalas, sudarytas iš naujai surinktų ir (ar) pagal naują 

mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas 

mokslo ir studijų reikmėms, publikuotas kaip knyga (turi ISBN numerį) ir (ar) elektroniniu pavidalu; 

mažiausia įskaitoma apimtis – 8 autoriniai lankai 

Moksliškai komentuotas vertimas – mokslo srities ar krypties raidai aktualaus arba istoriškai 

reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos arba į lietuvių kalbą; moksliniu komentavimu laikomi 

palydimieji tekstai, pristatantys veikalą bei jo pateikimo ypatumus straipsnių ir (ar) komentarų, ir (ar) 

žodynėlių, ir (ar) sąvokų rodyklių forma 



Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo 

straipsniui keliamus reikalavimus 

Pakartotinė publikacija – veikalo antras ir vėlesnis paskelbimas ta pačia ar kita kalba (vertimas), 

kai nėra esminių jo turinio ir apimties pokyčių (akivaizdžių atnaujinimo ir revizavimo požymių); 

Prieskyra – moksliniame darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo (meno) darbų 

deklaracijoje nurodytas autoriaus (atlikėjo) pri(si)skyrimas Institucijai 

Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN 

numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) 

rašytinėmis išvadomis; dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertų 

grupės 

Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; 

priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, 

išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą 

Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų rinkinių 

ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas publikavimui parūpinant 

mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.) 

Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla – leidykla, nuolat publikuojanti daugelio šalių 

mokslininkų darbus ir daugelyje šalių platinanti produkciją; publikuojanti tarptautiniu mastu 

pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius (prieiga per internetą, 

suteikianti pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą, yra privaloma); 

Teorinis, sintetinis mokslo darbas – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar 

tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, studijose 

bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato 

reikalavimus 

ISBN - International Standard Book Number (tarptautinis standartinis knygos numeris) 

ISSN - International Standard Serial Number (tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris) 

TR JCR – Thomson Reuters Journal Citation Reports (Thomson Reuters žurnalų citavimo ataskaitos) 

SCI – Science Citation Index (Mokslo citavimo indeksas) 

EPO – European Patent Office (Europos patentų biuras) 

USPTO – United States Patent and Trademark Office (JAV patentų ir prekių ženklų biuras) 

JPO – Japan Patent Office (Japonijos patentų biuras) 
 


