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MOKSLO-TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
I. BENROSIOS NUOSTATOS  

 
 

1. VšĮ Lietuvos verslo kolegijos (toliau – LTVK) mokslo-taikomųjų tyrimų skyriaus (toliau-Skyrius) 
nuostatai reglmentuojami šio ksyriaus uždaviniai ir funkcijos, teisės ir veiklos organizavimą. 

2. Skyrius yra LTVK padalinys, koordinuojantis mokslinę veiklą, kaupiantis ir analizuojantis 
informaciją, susijusią su mokslo – taikomąją tiriamąją veikla. Organizuojantis bei koordinuojantis 
mokslo taikuomuosius tyrimus, atliekant išorinius tyrimus, susijusius su studijų programomis.  

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos 
Respublikos Seimo priimtais teisės aktais bei Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Aukštojo mokslo 
įstatymu, Lietuvos Mokslo ir studijų įstatymu, LTVK statutu, kitais teisės aktais.  

4. Skyriaus vadovas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos Direktoriui. 
5. Skyrius savo darbą organizuoja, įtraukdamas visų padalinių darbuotojus, atsakingus už mokslo 

tiriamąjį darbą.  
 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 

6. Pagrindinis Skyriaus tikslas yra bendradarbiauti su katedromis, koordinuoti mokslinę taikomąją 
veiklą.  

7. Skyriaus užadviniai yra šie: 
7.1. bendradarbiauti su katedromis, atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus; 
7.2. rinkti duomenys iš LTVK padalinių apie vykdomą mokslo veiklą, analizuoti, apibendrinti ir 
vertinti mokslinės veiklos rezultatus; 

7.3. kaupti duomenys aapie dalyvavimą LTVK, Lietuvos ir tarptatuinėse mokslo programose, 
rengiamus ir vykdomus vietinius bei tarptautinius projektus; 

7.4. organizuoti konferencijas ir kitus renginius; 
7.5. organizuoti mokslinio žurnalo „Vadyba“ leidimą; 
7.6. bendradarbiauja su universitetais ir kitomis aukštosiomis mokykomis, mokslo institucijomis 
mokslinių tyrimų srityje; 

7.7. analizuoti kolegijos  taikomąją veiklą; 
7.8. skatinti studentus dalyvauti mokslinėje taikomojoje veikloje; 
7.9. dalyvauti tarptautiniuose projektuose; 
7.10. kelti kolegijos administracijos ir dėstytojų kompetencijų mokslinių tyrimų srityje; 
7.11. skatinti mokslinių tyrimų rezultatų įgyvendinimą ir komercinį pritaikymą; 
7.12. ieškoti finansavimo šaltinių tyrimams; 
7.13. rengti ir teikti kolegijos mokslo ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su moksline veikla. 
Mokslo ir studijų fondui, Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms institucijoms teisės aktu 
nustatyta tvarka.  

8. Mokslo taikomųjų tyrimų skyriaus darbo sritys 



8.1. taikomieji tyrimai studijuojamuose dalykuose; 
8.2. bendra veikla pagal verslo pasaulio užsakymus. 
 

III. STUKTŪRA IR VALDYMAS 
 

9. Skyriui vadovauja Skyriaus vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui. 
10. Skyriaus vadovas atsako už darbo organizavimą bei padalinio funkcijų vykdymą. 
11. Skyriaus darbuotojų bendrus ir kvalifikacinius reikalavimus, pareigas, teises bei atsakomybę 

nustato pareiginiai nuostatai, kuruos tvirtina direktorius.  
 

IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
 

12. Gauti iš LTVK padalinių Skyriaus uždaviniams vykdyti reikalingą informaciją. 
13. PAGAL savo kompetenciją bendradarbiauti su kitomis institucijomis mokslo tiriamojo darbo 

klausimais. 
14. Organizuoti ir dalyvauti seminaruose, konferencijose mokslo tiriamojo darbo klausimais. 
15. Palaikyti ryšius su Lietuos ir užsienio universitetų atitinkamomis institucijomis; 
16. Rengti Skyriaus darbą reglamentuojančius dokumentus bei teikti pasiūlymus rengiamiems LTVK 

mokslinę veiklą reglamentuojantiems dokumentams.  
17. Skatinti  Skyriaus darbuotojus kelti kvalifikaciją. 
18. Tvarkyti ir saugoti dokumentaciją, susijusią su moksline veikla teisės aktų nustatya tvarka. 
19. Teikti informaciją apie LTVK dėstytojų ir mokslininkų dalyvavimą mokslinėje-tiriamojoje 

veikloje įstaigos direktoriui, Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms institucijoms teisės aktų 
numatyta tvarka. 

20. Teikti informaciją įataigos padaliniams apie mokslo tiriamąją veiklą, įvairius mokslo renginius, 
tarptautinius ir vietinius projektus.  

 
 


