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2018-2020 m. strateginio veiklos plano
11 priedas2
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
_______________2018 m._______________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
(Asignavimų valdytojas) Nacionalinis vėžio institutas
90 900 2407
(Strateginis tikslas) Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
01.10
vertinimo kriterijams) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
01.10.01.01
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams) Vykdyti onkologijos mokslo
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
−
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Paskelbtų mokslo populiarinimo straipsnių skaičius
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Apibrėžimas

Paskelbtų mokslo ir populiarinimo straipsnių Lietuvos
leidiniuose skaičius tai mokslinių straipsnių kituose
recenzuojamuose mokslo periodiniuose, tęstiniuose ir
vienkartiniuose leidiniuose ir straipsnių, paskelbtų
Lietuvoje leidžiamuose populiariuose ir mokslo
populiarinimo periodiniuose leidiniuose, skirtų ne tik
specialistams, bet ir visuomenės nariams, skaičius.
Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne
Pasirinkimo pagrindimas
Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto
investicijas ne tik į plačiosios visuomenės narius, bet ir į
švietimo ir mokslo ateitį. Šis kriterijus atspindi
Nacionalinio vėžio instituto funkcijas – mokymą, mokslo
tiriamąjį darbą, gydymo standartus ir jų pristatymą
visuomenei.
Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – išspausdintų
mokslo populiarinimo straipsnių skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, t.y. per metus.
Duomenų šaltinis
Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto
tyrėjų duomenys.
Antrinis duomenų šaltinis: Lietuvos akademinės
elektroninės bibliotekos (eLABA) sistemos duomenys.
Duomenų auditas
Neatliktas
Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį
Už vertinimo kriterijų atsakingas Prof. Sonata Jarmalaitė, direktoriaus pavaduotoja
kontaktinis asmuo
mokslui ir plėtrai, priemonės „Vykdyti piktybinių navikų
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Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

profilaktikos, naujų diagnostikos ir gydymo būdų bei
pacientų gyvenimo kokybės tyrimus“ koordinatorė,
el. p. sonata.jarmalaite@nvi.lt, tel. (8 5) 219 0901
−

