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NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto premijų už aukštojo mokslo vadovėlius ir
mokslines monografijas nuostatai reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau –
VGTU) premijuotinų aukštojo mokslo vadovėlių (toliau – vadovėliai) ir mokslinių monografijų
(toliau – monografijos) atrankos ir premijų jų autoriams (toliau – rengėjai) skyrimo tvarką.
2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Vadovėlis – knyga arba elektronine forma parengta aukštųjų mokyklų studentams mokyti ir
mokytis skirta priemonė, kurioje suprantamai ir sistemingai dėstomos kurios nors mokslo ar
praktinės veiklos srities žinios. Vadovėliu laikoma tik tokia priemonė, kuri aprėpia ne mažiau kaip
vieną studijų modulį.
Monografija – neperiodinis ir netęstinis bibliografinis vienetas (leidinys), kuriame
sistemingai ir išsamiai išnagrinėta viena tema/dalykas.
Mokslinėms monografijoms nepriskiriami:
– mokymui ir studijoms skirti leidiniai – vadovėliai, metodiniai leidiniai, etc;
– švietėjiškai veiklai ir mokslo populiarinimui skirti leidiniai;
– straipsnių (taip pat ir apžvalginių straipsnių) rinkiniai;
– leidiniai, kurie nėra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos rezultatai.
Premija – moralinė paskata ir piniginė išmoka geriausių vadovėlių rengėjams iš studijų proceso
palaikymo ir plėtros programos centralizuoto nuosavų lėšų fondo, o geriausių monografijų rengėjams
– iš mokslo tyrimų ir technologijų plėtros bei doktorantūros centralizuoto nuosavų lėšų fondo.
3. Premijuotinų vadovėlių atranką organizuoja Studijų direkcija (toliau – SD); monografijų
atranką organizuoja Mokslo direkcija (toliau – MD).
4. Vadovėlius ir monografijas (toliau – leidinys) atrenka ir jų rengėjus premijuoti rektoriui
siūlo vadovėlių ir monografijų atrankos komisijos (toliau – komisija). Komisijų sudėtį SD ir MD
siūlymu tvirtina VGTU rektorius. Ją sudaro penki asmenys. Vadovėlių komisijos pirmininku
skiriamas VGTU studijų prorektorius, komisijos nariu-sekretoriumi – Studijų direkcijos direktorius.
Monografijų komisijos pirmininku skiriamas VGTU mokslo prorektorius, komisijos nariusekretoriumi – Mokslo direkcijos direktorius. Kiti komisijos nariai skiriami trejiems metams. Nauji
komisijos nariai paskiriami iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos. Tas pats asmuo komisijos nariu
gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Komisijos veikia pagal jų sudarytus ir VGTU
rektoriaus patvirtintus darbo reglamentus. Į premiją pretenduojantis komisijos narys tais metais
atsistatydina iš komisijos.
II. PREMIJŲ DYDIS IR JŲ SKAIČIUS
5. Premijų dydžius už pirmą, antrą ir trečią vietas tvirtina Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Taryba.
6. Kiekvienais metais galima skirti po vieną kiekvieno lygio premiją.
III. VADOVĖLIŲ IR MONOGRAFIJŲ ATRANKA IR PREMIJŲ SKYRIMAS
7.

Konkursams teikiamas leidinys turi atitikti šias sąlygas:
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7.1. turi būti išleistas ne vėliau kaip prieš vienerius ir ne anksčiau kaip prieš penkerius
metus;
7.2. leidinyje turi būti nurodyta, kad autorius yra VGTU darbuotojas;
7.3. recenzuotas ir nurodyti recenzentai;
7.4. vadovėlis bent vienerius mokslo metus buvo naudotas studijose;
7.5. monografija bent vienerius metus buvo naudojama bibliotekose ir platinama
knygynuose.
8. Konkursui galima teikti leidinį:
8.1. išleistą viena knyga (elektronine laikmena), jeigu šis leidinys arba jo dalis kaip atskiras
vadovėlis ar monografija nebuvo premijuotas ankstesnių metų vadovėlių ar monografijų
konkursuose;
8.2. išleistą keliomis knygomis (elektroninėmis laikmenomis) arba kaip teminį kelių leidinių
komplektą, jeigu tų pačių ar ankstesnių metų premijoms nebuvo teikta kuri nors atskira to leidinio
ar komplekto dalis; teikiant premijai vadovėlių komplektą, tik paskutiniam iš jų taikomas šių
nuostatų 7.1 punkto reikalavimas;
8.3. kaip vadovėlio dalį, išleistą atskira knyga (elektronine laikmena), jeigu ta dalis apima ne
mažiau kaip vieno semestro studijų dalyko programą ir jeigu nebuvo premijai teiktas visas
vadovėlis.
9. Ankstesnių metų premijai gauti teiktas vadovėlis, už kurį rengėjams premija nebuvo
paskirta, pakartotinai kitų metų premijai gauti gali būti teikiamas tik dviem atvejais:
9.1. kai vadovėlių atrankos komisija pripažino vadovėlį vertu premijos, bet dėl riboto
premijų skaičiaus jos rengėjams premijos nepaskyrė ir atidėjo savo sprendimą kitiems metams;
9.2. kai teikiamas naujas pataisytas ir iš esmės papildytas leidimas.
10. Leidinius konkursui teikia (toliau – teikėjas):
10.1. fakultetai;
10.2. katedros;
10.3. mokslo padaliniai;
10.4. profesinės asociacijos;
10.5. leidinių rengėjai;
10.6. Vadovėlius konkursui taip pat gali teikti:
10.6.1. studijų centrai;
10.6.2. studentų atstovybė.
11. Siūlomi premijuoti leidiniai pateikiami direkcijoms iki kiekvienų metų sausio 15 d.
Teikėjas turi įteikti tris leidinio egzempliorius (dalyvaujantys monografijų konkurse – du leidinio
egzempliorius), kurie po atrankos jam grąžinami. Kartu su leidiniais dviem egzemplioriais
pridedami:
11.1. duomenys apie leidinio recenzentus;
11.2. duomenys apie leidinio rengėjus;
11.3. jeigu rengėjas ne vienas – rengėjų indėlis procentais;
11.4. autoriaus (-ių) pasirašyta leidinio originalumo deklaracija;
11.5. teikiant vadovėlius dar pridedami:
11.5.1. VGTU dėstomų dalykų, kuriems skirtas vadovėlis, modulių aprašai;
11.5.2. vadovėlių recenzijų, parašytų prieš juos išleidžiant, kopijos;
11.5.3. atsiliepimai iš VGTU ir kitų aukštųjų mokyklų katedrų, kurios bent vienerius metus
dėstė dalyką pagal teikiamą vadovėlį arba įrašė šį vadovėlį į studentams rekomenduojamos
literatūros sąrašą;
11.5.4. teikimo pagrindimas, kuriame aptariami premijuoti teikiamo vadovėlio privalumai;
11.6. teikiant monografijas dar pridedama:
11.6.1. autorių parengta vieno puslapio apimties santrauka, kurioje suformuluota sprendžiama
mokslinė problema, išryškintas monografijos, kaip mokslinio kūrinio, naujumas ir jos svarba
mokslo sričiai, išvardinti monografijos naujumo elementai ir parodyta, kad monografijoje pateiktas
mokslinio neapibrėžtumo sprendimas nėra akivaizdus pagal esamą žinių ir metodologijos lygį.
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12. Direkcijos iki kiekvienų metų sausio 20 d. paskelbia pasiūlytų premijuoti leidinių ir jų
autorių sąrašą.
13. Visiems pasiūlytiems konkursui vadovėliams recenzuoti komisija pasitelkia tris
recenzentus. Recenzentu negali būti nė vienas iš tų metų premijai teikiamo vadovėlio autorių.
Kiekvienas recenzentas įvertina visus vadovėlius pagal komisijos sudarytą reglamentą,
vadovaudamasis tokiais kriterijais, kaip originalumas, studijų dalyko dėstymo tikslų atitikties lygis,
naujovių mokslo (meno) srityje atspindėjimas, dėstymo metodiškumas ir vaizdumas, kalbos
taisyklingumas, stiliaus sklandumas ir vienodumas. Recenzentas sudaro visų leidinių eilę, atlikęs
ekspertizę rangavimo ar porinio palyginimo metodu, ir rangas ar kitas rodiklis parodo konkurse
dalyvaujančių leidinių eilę.
14. Kiekvienai iš pasiūlytų premijuoti monografijų recenzuoti komisija pasitelkia ne
mažiau kaip po du recenzentus. Recenzentas negali būti tų metų premijai gauti teikiamos
monografijos autorius. Monografijas recenzentai įvertina pagal komisijos sudarytą reglamentą,
vadovaudamiesi tokiais kriterijais, kaip monografijos – mokslinio kūrinio – naujumas ir svarba
mokslo sričiai, recenzavimo lygis, monografijos cituojamumas ir (arba) jos recenzija
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, monografijoje apibendrintų autorių ir kitų mokslininkų
publikacijų ta pačia tema lygis (autorių publikacijos recenzuojamuose tarptautiniuose mokslo
leidiniuose yra didelis privalumas), originali temos traktuotė, dėstymo metodiškumas, dėstymo
vaizdumas, kalbos taisyklingumas, stiliaus sklandumas ir vienodumas.
15. Leidinius atrenka ir premijas siūlo komisija, remdamasi recenzentų pateiktomis
išvadomis ir vadovaudamasi rektoriaus patvirtintu komisijos darbo reglamentu. Siūlymai pateikiami
VGTU rektoriui iki kiekvienų metų kovo 15 d.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Atsižvelgdamas į komisijos siūlymą, premijas leidinių rengėjams įsakymu skiria
Universiteto rektorius. Jeigu tarp leidinio autorių yra ne VGTU darbuotojų, išmokama tik VGTU
darbuotojų indėlį atitinkanti premijos dalis.
17. Kiekvienam premijuoto leidinio rengėjui įteikiamas rektoriaus padėkos raštas.
18. Leidinio premijavimas šiame konkurse netrukdo jį teikti kitiems konkursams ir,
atvirkščiai, – premijai VGTU konkurse gali būti teikiamas leidinys, jau pelnęs apdovanojimą kitame
konkurse.
19. Vadovėliai, konkurse laimėję I–III vietas, rekomenduojami teikti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamiems aukštojo mokslo vadovėlių konkursams. Teikimą
rengia SD, lydraštį pasirašo komisijos pirmininkas, kitus reikalingus konkursui dokumentus rengia
autorius (-iai).
20. VGTU darbuotojas tais pačiais metais negali būti premijuojamas ir VGTU aukštojo
mokslo vadovėlių, ir VGTU mokslinių monografijų konkurse.
_________________________

