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Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) prezidiumo 2015 m. vasario 17 d. 

nutarimu  Nr. 10 patvirtinta Lietuvos periodinių mokslo leidinių vertinimo ekspertų komisija (toliau 

– komisija), kurią sudaro prof. Domas Kaunas (pirmininkas), prof. Eugenijus Jovaiša, prof. Zenonas 

Norkus, prof. Rimvydas Petrauskas, prof. Vladas Vansevičius ir prof. Gintautas Tamulaitis 

remdamasi: 

 Lietuvos mokslų akademijos prezidento 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3-T 

patvirtinta Periodinių mokslo leidinių atrankos tvarka (toliau – Tvarka), savo pačios pagal minėtąją 

Tvarką parengta ekspertinio vertinimo anketa,  gautų paraiškų dėl paramos ekspertinio vertinimo 

išvadomis ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštu 2016-03-04 Nr. SR-916 „Dėl periodinių 

mokslo leidinių“ (pridedama) pakartotinai įvertino jau atrinktus finansavimui leidinius ir 13 

leidinių, kuriuos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis publikuoja privačios užsienio 

leidyklos (Taylor & Francis, De Gruyter, Elsevier). 

Vertinimo kriterijai, kuriais ekspertai vadovavosi šiame ekspertavimo etape, buvo 

tokie:  

1) esminis atitikimas anketinio vertinimo rodikliams, 

2) leidinio (tarp)kryptinis ir institucinis reikšmingumas, 

3) mokslo kryptį (sritį) dubliuojančių žurnalų skaičius vienos mokslo institucijos leidinių sąraše (iš 

šių sąrašų matyti, kad Lietuvoje yra perteklinis ekonomikos ir vadybos žurnalų skaičius), 

4) santraukos valstybine ir anglų kalba (atsižvelgiant į LR Konstitucijos nuostatą dėl valstybinės 

kalbos ir į anketos pirmąjį punktą; santraukos valstybine kalba stoka finansavimo galimybės 

neužkerta, tačiau visiems, tiek anksčiau reitinguotiems, tiek papildomai vertinamiems žurnalams 

nesant santraukos valstybine kalba balų suma mažinama vienu vienetu). 

Po šio vertinimo atrinko 47 Lietuvos periodinius mokslo leidinius, kuriems tikslinga 

skirti visą finansavimą trejų metų laikotarpiui (2016‒2018 m.). (Lentelė pridedama) 

Vilniaus universiteto leidinys „Politologija“, nors buvo įvertinta aukštu balu,  projekte 

dalyvauti atsisakė, gavęs finansavimą iš kitų šaltinių. Aukščiausiais balais (23 iš 25 galimų) buvo 

įvertinti šie leidiniai – „Informatica“, „Psichologija“, „Lituanistica“. 22,5 balais įvertinti šie 

leidiniai – „Lithuanian Journal of Physics“, „Problemos“ ir „Specialusis ugdymas“.  
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