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(4 priedas)
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Instituto misija – vykdyti ilgalaikius aukščiausio lygio filosofijos ir menotyros krypčių bei
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir kultūrinės bei socialinės plėtros darbus Lietuvos kultūros paveldo
ir šiuolaikinės kultūros procesų srityje, aktualius Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros raidai ir
atitinkančius Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatas.
VEIKLOS PRIORITETAI
Vykdyti lituanistinius šalies kultūros ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius
Lietuvos kultūros ir atskirų jos sričių (dailės, muzikos, teatro, filosofijos) Vyriausybės patvirtintus
mokslinius tyrimus ir kultūrinę bei socialinę plėtrą; kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir
dokumentinį lituanistinį kultūros paveldą, vykdyti fundamentinius Lietuvos kultūros paveldo, meno,
filosofinės ir religinės minties istorijos tyrimus, tarpdisciplininius kultūros tyrimus, užtikrinančius
Instituto nacionalinės svarbos statusą.
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas

Asignavimai, tūkst. litų

Lietuvos kultūros paveldo ir šiuolaikinės Lietuvos
kultūros tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai

2317

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Lietuvos kultūros tyrimų institutas aprėpia reikšmingus, bet mažiausiai paliestus lituanistinių
tyrimų barus, kurie nepatenka į kitų mokslo institucijų tyrimų erdvę – bendruosius Lietuvos kultūros
procesus, jų raidą, šaltinius, svarbiausių meno šakų – dailės, muzikos, teatro istoriją, filosofijos istoriją ir
situaciją dabarties pasaulyje, sąsajas su socialiniais ir politiniais dabarties pokyčiais Lietuvoje ir
pasaulyje. Lietuvos kultūros tyrimų institute atliekami sintetiniai, didelės patyrusių mokslininkų
konsolidacijos reikalaujantys kolektyviniai darbai – teatro, muzikos, filosofijos istorijų rašymas,
sakralinės dailės paveldo registravimas ir tyrimas, Lietuvos dailininkų ir amatininkų žodynų rengimas.
Lietuvos kultūros tyrimų institutas turi vieną (bendrą) strateginį tikslą ir vieną programą šiam
tikslui įgyvendinti:
tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės minties raidą,
šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir
socialine valstybės raida, rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus.
1 strateginis tikslas

1 programa
Asignavimai, iš viso 2317
Iš jų DU: 1668

1
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(4 priedas)
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius. vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui,
tūkst. litų

2012
(patvirtintas)
64
1668

2013
(patvirtintas)
64
1668

2014

2015

64
1668

64
1668
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(4 priedas)
1 lentelė. 2013–2015-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. litų)

Eil
.
Nr
.

1.

Programos
pavadinimas

Lietuvos
kultūros
paveldo ir
šiuolaikinės
Lietuvos
kultūros
tarpdisciplinini
ai moksliniai
tyrimai
iš jų valdymo
išlaidos*

2013-ųjų metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms

Numatomi 2014-ųjų
Numatomi 2015-ųjų metų
metų asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
turt
turtu iš
iš jų turtui
iš jų
iš jų
ui
iš
i
iš
darbo
viso
įsigy
iš darbo įsig viso
iš
viso iš viso darbo įsigy
užmo- ti
užmo- ti
viso užmo- yti
viso
kesčiu
kesčiui
kesčiui
i
2317 2317 1668
2317 2317 1668
2317 2317 1668

2.
iš jų valdymo
išlaidos
3.
iš jų valdymo
išlaidos
4.
iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

2317 2317

1668

2317 2317 1668

2317 2317 1668
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(4 priedas)
II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos kultūros tyrimų institute atliekamų mokslinių tyrimų neatlieka jokia kita Lietuvos ir
pasaulio mokslo institucija, kadangi jie yra nukreipti tirti lituanistinį paveldą – senovės baltų, kultūros
istorijos, dailės, bažnytinio meno, teatro, muzikos, kultūrologijos, šiuolaikinės Lietuvos kultūros,
Lietuvos filosofijos istorijos ir šiuolaikinės filosofijos srityse ir šie tyrimai atliekami valstybiniu lygiu.
Kasmet Institutas pateikia nemažėjantį mokslinės produkcijos kiekį, kuris atsispindi mokslo
produkcijos vertinime.
Dėl sumažinto finansavimo 2009 m. nė vienas mokslininkas Institute nedirba pilnu etatu.
Trūkstant finansavimo mokslininkų atlyginimų koeficientai šiuo metu yra artimi minimaliems, nėra lėšų
mokslinių pasiekimų skatinimui.
STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės minties raidą,
šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir
socialine valstybės raida, rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo
kriterijaus
pavadinimas ir mato
vienetas
1. Dalyvavimas šalies
intelektualinio
potencialo stiprinimo,
kultūrinės
kompetencijos
ugdymo, kultūros
žinių įtraukimo į
kultūros ekonomikos
plėtrą, taip pat
kultūros žinių
panaudojimo, kuriant
nacionalinį ir europinį
tapatumą, procese
procentais.

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

100

100

100

100

(2013 + x)ųjų metų

6

(4 priedas)
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-02

E-01-03

Efekto vertinimo
kriterijaus
pavadinimas ir mato
vienetas
2. Mokslinių
pasiekimų užsienyje
skleidimas, skelbiant
mokslo darbus,
skaitant pranešimus
pasauliniuose
kongresuose,
tarptautinėse
konferencijose,
leidžiant bendrus
leidinius procentais.
3. Dalyvavimas šalies
filosofijos ir
menotyros srities
aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų rengimo
procese procentais.

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

100

100

100

100

100

100

100

100

(2013 + x)ųjų metų
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(4 priedas)
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
PROGRAMOS PAVADINIMAS (KODAS)

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IR ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS
TARPDISCIPLININIAI MOKSLINIAI TYRIMAI (01 001)

Bendroji informacija apie programą
Ši programa tiesiogiai įgyvendina strateginį Instituto tikslą 01:
tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės minties raidą, šiuolaikinę
Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir socialine
valstybės raida, rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus.
Šioji programa turi 3 uždavinius:
1) vykdyti Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimus, atlikti tarpdisciplininius
šiuolaikinės Lietuvos kultūros ir tyrimus;
2) rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus;
3) rengti spaudai ir publikuoti Instituto mokslininkų parašytus mokslo darbus.
Programa tam tikra dalimi tęsia buvusioje programoje pradėtus ilgalaikius tyrimus (daugiatomių
Lietuvos muzikos, teatro, filosofijos istorijų, Lietuvos dailininkų ir amatininkų žodynų rašymą,
Lietuvos bažnytinio meno paveldo katalogavimą ir tyrimus, Lietuvos dailės, muzikos, teatro,
filosofijos ir kitų kultūros sričių šaltinių tyrimus, Lietuvos tautinio tapatumo ir kitus tyrimus).
Programa apima ir naujų kultūros sričių tyrimus, kurie nebuvo vykdomi ar buvo vykdyti tik
fragmentiškai: tai Lietuvos šiuolaikinės kultūros tyrimai pasitelkiant naujus šiuolaikiškus ir
tarpdisciplininius tyrimo metodus ir praplečiant tyrimo objektų laukus šiuolaikinės Lietuvos
vizualiosios kultūros (kino, fotomeno, videomeno), kultūros politikos, kultūros globalizacijos,
tautinių mažumų, regioninių kultūrų ir kitais tyrimais, per tarptautinius projektus stengiantis įvesti
Lietuvos kultūros pasiekimus ir realijas į europinį ir pasaulinį kontekstą.
Programą numatoma vykdyti 2013–2015 metais.
Programos vykdytojai – 88 specialistai ir kitų pareigybių darbuotojai bei 15 doktorantų.
Programai įgyvendinti – pareigybių 64.
Programos koordinatorius – Sandra Kuliešienė, mokslinė sekretorė, tel. (8 5) 2751898 lkti@lkti.lt
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(4 priedas)
2 lentelė. 2013–2015-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. litų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01

01-01

01-02
01-03

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Patvirtinti 2012-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

Tikslas: tirti Lietuvos
2444 2444 1662
kultūros paveldą, įvairių
meno sričių, filosofinės
ir religinės minties
raidą, šiuolaikinę
Lietuvos kultūrą ir jos
sąsajas su dabarties
visuomenės pokyčiais,
sąveiką su politine ir
socialine valstybės
raida, rengti filosofijos
ir menotyros
mokslininkus.
Uždavinys: vykdyti
2216,8 2216,8 1582
Lietuvos kultūros
paveldo, meno ir
filosofijos istorijos
tyrimus, atlikti
tarpdisciplininius
šiuolaikinės Lietuvos
kultūros tyrimus
Uždavinys: rengti
119
119
filosofijos ir menotyros
mokslininkus
Uždavinys: parengti
108,2 108,2 80
spaudai ir išleisti
Instituto mokslininkų
parašytas monografijas
ir sudarytus mokslinių
straipsnių rinkinius,
šaltinių publikacijas,
mokslinių knygų
vertimus, disertacijų
santraukas.

2013-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

2317

2317

1668

2317

2317 1668

2317 2317 1668

2085

2085

1583

2085

2085

2085

2085

108

108

108

108

108

108

124

124

124

124

124

124

85

1583

85

Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

1583

85

Tarpinstitucinio
veiklos plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto kodas
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(4 priedas)
01-01-01
01-02-01

01-03-01

Priemonė: užtikrinti
mokslinių tyrimų
materialinę ir ūkio bazę.
Priemonė: užtikrinti
mokslininkų rengimą ir
materialinę bei ūkio
bazę.
Priemonė: užtikrinti
parengiamųjų spaudos
darbų vykdymą ir
materialinę bei ūkio
bazę.
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai
finansuoti (1+2)

2216,8 2216,8 1582

2085

2085

108

108

124

124

2317

2317

40

40

40

2444 2444 1662

2317

2317

119

119

108,2

108,2

80

2444 2444 1662

40

1583

2085

2085

108

108

85

124

124

1668

2317

40

1668

2317

1583

85

2317 1668

40

2317 1668

2085

2085

108

108

124

124

1583

85

2317 2317 1668

40

40

2317 2317 1668
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(4 priedas)
3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2012-ųjų

2013-ųjų

2014-ųjų

2015-ųjų

130
4
6

130
2
6

130
3
6

130
3
6

5
7
60
2
50
6

5
7
60
2
50
6

5
7
60
2
50
6

5
7
60
2
50
6

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04
P-01-01-01-01-06
P-01-01-01-01-07

Tikslas: tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės minties
raidą, šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties visuomenės pokyčiais,
sąveiką su politine ir socialine valstybės raida, rengti filosofijos ir menotyros
mokslininkus.
Paskelbti mokslo darbų, perskaityti pranešimų ir organizuoti konferencijų
Apginti daktaro disertacijas
Išleisti mokslo leidinių
1 tikslo 1 uždavinys – Vykdyti Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos
tyrimus, atlikti tarpdisciplininius šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimus
– publikuoti monografijų
– publikuoti mokslinių straipsnių rinkinių
– paskelbti mokslinių straipsnių
– publikuoti šaltinių
– perskaityti pranešimų mokslinėse konferencijose
– organizuoti mokslines konferencijas

P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-02-02

1 tikslo 2 uždavinys – Rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus
– apginti filosofijos mokslų daktaro disertacijas
– apginti menotyros mokslų daktaro disertacijas

2
0

1
0

2
1

3
2

P-01-01-01-03-01
P-01-01-01-03-02

1 tikslo 3 uždavinys – Parengti spaudai ir išleisti Instituto mokslininkų parašytas
monografijas ir sudarytus mokslinių straipsnių rinkinius, šaltinių publikacijas, mokslinių
knygų vertimus, disertacijų santraukas.
– parengti spaudai ir išleisti mokslinių monografijų
– parengti spaudai ir išleisti mokslinių straipsnių rinkinių

4
2

4
2

4
2

4
2

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03
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(4 priedas)
SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2013-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių asmenų, ir
ir pavaduotojai
kiti
iš jų
iš jų valstybės
iš viso
valstybės
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
4
–
57
–

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

3

–

–

–

–

–

–

3
142,1

–
–

4
106,9

–
–

57
1419

iš viso

Išlaidos darbo
iš jų
užmokesčiui,
valstybės
tūkst. litų
tarnautojai

64

–

1668

–

–

–

–

–
–

64
1668

–
–

–
1668

12

(4 priedas)
6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2013-2015-aisiais metais
Vyriausybės programa
Strateginis veiklos planas
Nr.
Nuostatos pavadinimas
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Kodas
Tirti
Lietuvos
kultūros
paveldą,
įvairių
meno
sričių,
filosofinės
ir
religinės
10.
Lietuvos kultūros plėtojimas, kultūros paveldo
01
minties raidą, šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties
išsaugojimas, lietuvių kalbos puoselėjimas yra valstybės
visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir socialine valstybės raida, rengti
atsakomybė savo piliečiams ir pasaulio bendruomenei.
filosofijos ir menotyros mokslininkus.
Lietuvos kultūrinė veikla ir jos sukurti produktai turi būti
prieinami visiems, neatsižvelgiant į pajamas ir tautybę.
Lietuvoje esanti kultūrinė ir meninė įvairovė, jos apsauga,
integracija į ją ir gyventojų, susitelkusių į bendruomenes
pagal gyvenamąją vietą, tautybę ar kitus kriterijus,
sąveika turi tapti stipriąja šiuolaikinės visuomenės
kūrybiškumo ugdymo savybe.
Rengti filosofijos ir menotyros mokslininkus.
212.
Stiprinsime valstybės sąveiką su studentų, rektorių,
01-02
darbdavių, mokslininkų asociacijomis, Lietuvos mokslų
akademija, profesinėmis sąjungomis, tarsimės su jomis
priimdami svarbiausius sprendimus.
Vykdyti Lietuvos kultūros paveldo, meno (dailėtyros, muzikologijos,
214.
Vykdysime ilgalaikes investicijas į fundamentaliuosius
01-01
teatrologijos)
ir
filosofijos
istorijos
tyrimus,
atlikti
tarpdisciplininius
mokslo tyrimus, skatinsime verslo ir mokslo
01-03
šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimus.
bendradarbiavimą. Sudarysime palankias sąlygas didžiąją Parengti spaudai ir išleisti Instituto mokslininkų parašytas monografijas ir
dalį taikomųjų tyrimų finansuoti užsakovų lėšomis, tokiu sudarytus mokslinių straipsnių rinkinius, šaltinių publikacijas, mokslinių
būdu perskirstant daugiau valstybės lėšų
knygų vertimus, disertacijų santraukas.
fundamentaliajam mokslui. Tam efektyviau panaudosime
ES struktūrinių fondų lėšas.
Skiltyje „Kodas“ nurodomas 2 lentelės „(n – 1) – (n + 2)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai“ skiltyje „Kodas“
nurodytas uždavinio / priemonės kodas.

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2013–2015
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

90 900 2381

Tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės
minties raidą, šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties
visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir socialine valstybės raida, rengti
filosofijos ir menotyros mokslininkus

01

Dalyvavimas šalies intelektualinio potencialo stiprinimo, kultūrinės kompetencijos
ugdymo, kultūros žinių įtraukimo į kultūros ekonomikos plėtrą, taip pat kultūros
žinių panaudojimo, kuriant nacionalinį ir europinį tapatumą, procese, procentais.

E-01-01

1.

Apibrėžimas

Planuotų ir publikuotų darbų santykis procentais

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Šis vertinimo kriterijus matuoja tiek kiekybinę, tiek
kokybinę programos įgyvendinimo išraiškas.
Planuotų ir realiai spausdintų darbų procentinė
išraiška rodo Instituto gebėjimą sėkmingai tirti
Lietuvos kultūros istoriją ir dabarties visuomenėje
vykstančius procesus. Kokybinė kriterijaus
dimensija užtikrinama rengiamų ir publikuojamų
darbų recenzavimu.

4.

Skaičiavimo metodas
.
Šioje formulėje:
x – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
publikuotų darbų skaičius;
y – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
planuotų darbų skaičius.

5.

Duomenų šaltinis

Instituto mokslo taryba

6.

Duomenų auditas

Mokslo publikacijų duomenų bazė

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Sandra Kuliešienė, mokslinė sekretorė, lkti@lkti.lt,
tel. (8 5) 2751898

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2
(9 priedas)

Pavadinimas

Kodas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

90 900 2381

Tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės
minties raidą, šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties
visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir socialine valstybės raida, rengti
filosofijos ir menotyros mokslininkus

01

Mokslinių pasiekimų užsienyje skleidimas, skelbiant mokslo darbus, skaitant
pranešimus pasauliniuose kongresuose, tarptautinėse konferencijose, leidžiant
bendrus leidinius, procentais.

E-01-02

1.

Apibrėžimas

Planuotų ir užsienyje publikuotų darbų, pranešimų
tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei jų
publikacijų santykis procentais

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Šis vertinimo kriterijus matuoja tiek kiekybinę, tiek
kokybinę programos įgyvendinimo išraiškas.
Planuotų ir realiai užsienyje spausdintų mokslo
darbų, perskaitytų pranešimų tarptautinėse
mokslinėse konferencijose procentinė išraiška rodo
Instituto gebėjimą sėkmingai tirti Lietuvos kultūros
istoriją ir dabarties visuomenėje vykstančius
procesus. Kokybinė kriterijaus dimensija
užtikrinama rengiamų ir publikuojamų darbų
recenzavimu.

4.

Skaičiavimo metodas
.
Šioje formulėje:
x – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
užsienyje publikuotų darbų skaičius;
y – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
planuotų skelbti užsienyje darbų skaičius.

5.

Duomenų šaltinis

Instituto mokslo taryba

6.

Duomenų auditas

Mokslo publikacijų duomenų bazė

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Sandra Kuliešienė, mokslinė sekretorė, lkti@lkti.lt,
tel. (8 5) 2751898

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

3
(9 priedas)
Pavadinimas

Kodas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

90 900 2381

Tirti Lietuvos kultūros paveldą, įvairių meno sričių, filosofinės ir religinės
minties raidą, šiuolaikinę Lietuvos kultūrą ir jos sąsajas su dabarties
visuomenės pokyčiais, sąveiką su politine ir socialine valstybės raida, rengti
filosofijos ir menotyros mokslininkus

01

Dalyvavimas šalies filosofijos ir menotyros srities aukščiausios kvalifikacijos
specialistų rengimo procese, skaitant paskaitų kursus, leidžiant pedagoginę
metodinę literatūrą ir kt., procentais

E-01-03

1.

Apibrėžimas

Doktorantų rengimas filosofijos ir menotyros
srityse.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Šis vertinimo kriterijus matuoja tiek kiekybinę, tiek
kokybinę programos įgyvendinimo išraiškas.
Doktorantūros studijas baigusiųjų ir sėkmingai
disertacijas apgynusiųjų dalis procentais nuo
įstojusiųjų į doktorantūrą skaičiaus. Kokybinė
kriterijaus dimensija užtikrinama disertacijos
gynimo mechanizmo, kurio rezultatas – daktaro
laipsnio suteikimas.

4.

Skaičiavimo metodas
.
Šioje formulėje:
x – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
apgynusių disertacijas doktorantų skaičius;
y – atitinkamoje mokslinių tyrimų kryptyje
įstojusių doktorantų skaičius.

5.

Duomenų šaltinis

Instituto mokslo taryba

6.

Duomenų auditas

Mokslo publikacijų duomenų bazė

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Sandra Kuliešienė, mokslinė sekretorė, lkti@lkti.lt,
tel. (8 5) 2751898

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Direktorė

Jolanta Širkaitė

