
Klausimai ir atsakymai dėl ekspertų vizitų į vertinamuosius vienetus 
 

1. Kiek laiko truks vizitai? 

Vizito trukmė 2 – 2.5 val. 
Vizito metu vyks susitikimai su: 
Vertinamojo vieneto administracija (~30 min.) 
Vertinamojo vieneto tyrėjais (~30 min.) 
Vertinamojo vieneto doktorantais (~30 min.) 
Taip pat bus susipažįstama su vertinamojo vieneto infrastruktūra (~30 min.)  
 
Ekspertai spręs dėl tikslesnio laiko paskirstymo, pagal tai kokius klausimus turės skirtingoms grupėms. Jei 
matys, kad aktualiau pasikalbėti su tyrėjais, tai daugiau laiko gali skirti jiems, bet mažiau susitikimui su 
administracija, ar atvirkščiai. 

2. Koks yra vizito į vertinamąjį vienetą tikslas? 

Vizito pagrindiniai tikslai: 

• Ekspertams susipažinti su vertinamajame vienete dirbančiais  studijuojančiais doktorantūroje; 

išsiaiškinti ir pamatyti darbo sąlygas bei aplinką, kurioje jie dirba, , atlieka savo mokslinius tyrimus; 

• Paklausti papildomų klausimų, patikslinti neaiškumus, kurie kilo skaitant vertinamųjų vienetų 

ataskaitas; 

• Gauti informacijos, kuri galėtų padėti rengiant rekomendacijas dėl vertinamųjų vienetų veiklos 

tęstinumo bei padėtų identifikuoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. 

3. Kokiu principu sudarytos ekspertų grupės, kurios važiuos į konkrečius 

vertinamuosius vienetus? Ar visi ekspertai prieš atvykdami į vertinamąjį vienetą 

skaitys ataskaitą, ar bus ir tokių, kurie vertins VV pagal susitikimą? 

Ekspertų, važiuojančių į vertinamąjį vienetą, grupę sudaro trys asmenys iš kurių - bent vienas ekspertas 

skaitęs-preliminariai įvertinęs ir bent vienas neskaitęs (bet susipažinęs) konkretaus vertinamojo vieneto 

ataskaitų. 

4. Kas ves susitikimus su ekspertais? 

Susitikimus veda ekspertų grupė. Ekspertų grupę į kiekvieną vertinamąjį vienetą lydės MOSTA atstovas.  

5. Ar fakulteto dekanas turėtų dalyvauti susitikime su ekspertais kaip administracijos 

atstovas? 

Administracija laikytini tie vertinamojo vieneto darbuotojai, kurie užima administracines pareigas - dekanas, 

prodekanai, instituto direktorius, laboratorijų vadovai, studijų skyriaus darbuotojai, mokslo centrų/skyrių 
darbuotojai ir pan. Reiktų nepamiršti, jog tas pats žmogus gali eiti kelias pareigas (pvz., dekanas ir vyr. mokslo 

darbuotojas ar pan.). Susitikimuose su administracija, tyrėjais, doktorantais vertinamojo vieneto nariai patys 

viduje turėtų apsitarti kokią grupę deleguojami žmonės atstovaus. Svarbu: jei, pvz. prodekanas dalyvavo 

ekspertų susitikime su administracija (nors pats yra ir tyrėjas), tai ekspertų susitikime su tyrėjais jis dalyvauti 

nebegalės. 

6. Ar vertinamasis vienetas turės prisistatyti ekspertams? Jeigu taip, kas turėtų būti 

pristatoma susitikimo su ekspertais metu? 

Kiekvienas vertinamasis vienetas susitikimo pradžioje turėtų pristatyti save, savo veiklą ir ką nori būtinai 

ekspertams pabrėžti. Vertinamojo vieneto prisistatymas turėtų trukti iki 10 minučių. Likęs laikas daugiau 

skirtas ekspertų klausimams. 
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7. Jeigu vertinamasis vienetas išsidėstęs keliuose padaliniuose ir jie yra skirtingose 

vietose, kur reikėtų kviesti ekspertus susitikimui? Kaip tokiu atveju aprodyti turimą 

infrastruktūrą? 

Orientuokitės į vieną vietą, kur patogiausia būtų susitikti su tikslinėmis grupėmis ir apžiūrėti infrastruktūrą, 
kurioje dažniausiai mokslininkai vykdo savo tiriamąją veiklą. Tai, kas yra kituose pastatuose, galite parodyti 
pasitelkę nuotraukas ar prezentaciją į pagalbą. 
Rekomenduotume Jums turėti du atskirus pristatymus – vienas – susitikimui su administracija (max. 10 min), 
kitas apžiūrint infrastruktūrą (iki 10-15 min). Susitikimo su administracija metu galite pristatyti trumpai apie 
vertinamąjį vienetą, dalykus, kurie nebuvo pateikti ataskaitoje, bet Jums atrodo būtini pasakyti ar pan. 
Skaidrės pagal Jūsų pačių poreikį, jei jo nėra – nerodykite. Prieš einant apžiūrėti susitikimo vietoje esančios 
infrastruktūros, galėtumėte pristatyti infrastruktūrą, kuri nėra konkrečiame pastate, bet mokslininkai iš Jūsų 
vertinamojo vieneto ja naudojasi atlikdami savo mokslinius tyrimus. 

8. Kokio dydžio darbuotojų / doktorantų grupės galės dalyvauti susitikimuose su 

ekspertais? Ar yra numatyti apribojimai? 

Apribojimai nėra numatyti. 

9. Ar susitikime su doktorantais gali dalyvauti per vertinamą penkerių metų laikotarpį 

doktorantūroje studijavę, bet jau apsigynę asmenys? 

Taip, gali, jeigu manote, kad jie reprezentuos tikslinę grupę. Jeigu studijavę ir apsigynę daktaro disertaciją 

asmenys šiuo metu dirba Jūsų vertinamajame vienete kaip mokslo darbuotojai – spręskite viduje, kurią grupę 

jie atstovaus. 

10.  Ar reikės pateikti susitikimų su ekspertais dalyvių sąrašus? 

Dalyvių sąrašų teikti nereikia. 

11.  Ar atvykus dvejoms skirtingoms ekspertų grupėms tuo pačiu metu galimas vienos 

administracijos grupės pristatymas visiems ekspertams, kai tie patys administracijos 

atstovai negalės dalyvauti keliuose susitikimuose vienu metu?  

Taip, toks variantas galimas – pirma susitikimas vyktų bendrai su administracija abiejų grupių, o po to 
ekspertų grupės susitiktų su tyrėjais ir doktorantais atskirai.  

12.  Ar reikia, kad dalyvaujantieji susitikime su ekspertais turėtų įsisegę korteles su vardu, 

pavarde, pareigomis? 

Spręskite patys. 

13.  Grafike nurodyta, jog po vizito į mūsų vertinamąjį vienetą ekspertai pietaus. Ar mes 

turime pasirūpinti ekspertų pietumis? Ar turėtume pateikti kavą ir užkandžius 

atvykstantiems ekspertams? 

Tai yra neprivaloma.  

14.  Ar gali susitikime dalyvauti vertėjai? 

Taip, gali. Svarbu, kad galėtumėte su ekspertais susišnekėti. 

 
 
 
Kilus klausimams kreiptis: gintare.janusevskaite@mosta.lt 


