I KONKURSAS. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai,
vadovaujami patyrusių mokslininkų
Galimi pareiškėjai
1.

Projekto vadovas turi būti humanitarinių ar socialinių mokslų srities mokslininkas, kuris per
pastaruosius 10 metų (2010–2019 arba 2011–2020 metais; į šiuos laikotarpius neįskaičiuojamos
nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji
metai – tokiu atveju nurodytas 10 metų laikotarpis atitinkamai pailgėja) yra paskelbęs bent vienu iš
šių būdų:
1.1. ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių 1.2. ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją
recenzuojamuose mokslo leidiniuose
ar studiją (jei monografija ar studija parengta
(periodiniuose, tęstiniuose arba
su bendraautoriais, tai monografijos autoriaus
vienkartiniuose)
dalis turi būti ne mažesnė nei 4 autoriniai
lankai, studijos autoriaus dalis – ne mažesnė
nei 2 autoriniai lankai; mažesnės apimties
dalys gali būti teikiamos kaip mokslo
straipsniai) ir ne mažiau kaip 5 mokslo
straipsnius
recenzuojamuose
mokslo
leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose)
1.3. bent 3 iš pagal 1.1 ar 1.2 papunktį pateiktų mokslo publikacijų turi būti paskelbtos per
pastaruosius 5 metus (2015–2019 arba 2016–2020 metais; į šiuos laikotarpius
neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui
prižiūrėti iki jam sueis treji metai – tokiu atveju nurodytas 5 metų laikotarpis atitinkamai
pailgėja).

Paraiškų teikimo tvarka
2.
3.

Paraiška teikiama lietuvių kalba.
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi
būti pateikti:
3.1. vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
3.2. projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų
sąrašais;
3.3. projekto vadovo atitiktį patyrusiam mokslininkui keliamiems reikalavimams patvirtinantys
dokumentai: 1 punkte nurodyto laikotarpio mokslinės produkcijos sąrašai su išsamia
bibliografine informacija, nuorodomis į duomenų bazes ar viešai prieinamą publikacijos tekstą,
o jei tokių nuorodų nesama, pateikiamos straipsnių kopijos, monografijos ar studijos
antraštinių ir turinio puslapių kopijos; jei monografija ar studija paskelbta su bendraautoriais,
nurodoma, kokią jų dalį (puslapiais) parengė projekto vadovas;
3.4. dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose
ar atostogose vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį
reikalavimams).

Bendrieji reikalavimai projektams
4.

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose
taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Papildoma informacija
5.

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo
rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto
finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų
valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo
ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išsamesnę informaciją teikia:
Inga Grigaliūnienė, tel. 8 676 18660, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt
Raimonda Rainytė, tel. 8 676 17926, e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt
I konkurso nuostatos anglų kalba

