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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
LABORATORIJŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) laboratorijų nuostatai reglamentuoja
institucinės inovacijų ekosistemos ir tinklaveikos valdymą, laboratorijų sandarą ir funkcijas, jų teises
ir pareigas. Šie Laboratorijų nuostatai nereglamentuoja laboratorijų, kurios yra Universiteto
struktūriniai padaliniai, veiklos.
2. Laboratorijų paskirtis - kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis
socialinėmis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) ekosistemą.
3. Laboratorijos atsakingos už Universiteto ilgalaikių MTEPI programų įgyvendinimą,
teorinių ir praktinių žinių bazės stiprinimą ir efektyvų šių žinių panaudojimą generuojant naujas idėjas
bei įgyvendinant jas praktikoje.
4. Pagrindiniai laboratorijų MTEPI veiklos principai: tarpdisciplininiai ir tarptautinius mokslo
standartus atitinkantys veiklos rezultatai, kūrybos laivė ir atsakomybė, sąžininga konkurencija ir
lygios galimybės, akademinė ir verslo etika, pagarba intelektinės nuosavybės teisėms.
5. Laboratorijos savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto statutu,
Tarybos nutarimais, Senato nutarimais, rektoriaus įsakymais, kitais Universiteto ir Lietuvos
Respublikos MTEPI reglamentuojančiais teisės aktais, Europos mokslininkų chartijos ir Mokslininkų
priėmimo į darbą elgesio kodekso, Pasaulio universitetų asociacijos ir Magna Charta parengtomis
institucinėmis etikos aukštajame moksle gairėmis ir kitais teisės aktais.
6. Laboratorijos bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis,
inovatyviomis privataus ir viešojo sektoriaus institucijomis bei pavieniais mokslininkais ir tyrėjais,
dalyvauja Europos ir pasaulio mokslinių tyrimų centrų ir inovatyvių tinklų veikloje.
II. LABORATORIJOS VALDYMAS
7. Mokslo ir inovacijų komitetas (toliau – Komitetas) yra kolegialus laboratorijų ekosistemos
ir tinklaveikos valdymo organas.
8. Komitetą sudaro Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorius, laboratorijų vadovai, už MTEPI
veiklą atsakingi fakultetų prodekanai ir/arba vyresnieji vadybininkai, Socialinių inovacijų
doktorantūros mokyklos vadovas. Į Komitetą papildomai gali būti kviečiami socialiniai partneriai,
kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, magistrantūros ir doktorantūros
studijų studentai.
9. Sprendimai priimami kolegialiai Komiteto narių susirinkime paprasta balsų dauguma.
Susirinkimas yra teisėtas jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komiteto narių. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, Komiteto pirmininko balsas yra lemiamas.
10. Komiteto veiklai vadovauja pirmininkas, kuris yra renkamas Komiteto narių balsų
dauguma.
11. Pagrindinės Komiteto funkcijos:
11.1. Ilgalaikių ir trumpalaikių MTEPI programų rengimas, priežiūra ir kokybės užtikrinimas;
11.2. MTEPI programų turinio atitikties Lietuvos, regioniniams ir tarptautiniams mokslo ir
inovacijų prioritetams, studijų ir visuomenės poreikiams užtikrinimas;
11.3. Siūlymų dėl mokslų daktaro disertacijų ir magistro baigiamųjų darbų tematikų teikimas;
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11.4. Mokslo ir mokomųjų leidinių aprobavimas leidybos procesams.
III. LABORATORIJOS SANDARA IR FUNKCIJOS
12. Laboratoriją sudaro Universiteto mokslininkai ir/ar tyrėjai. Į laboratorijos veiklą gali būti
kviečiami socialiniai partneriai, kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkai,
tyrėjai ir studentai.
13. Laboratorijai vadovauja vadovai - aktyvūs mokslininkai, turintys projektinės patirties ir
puikias užsienio kalbos (pageidautina anglų k.) žinias, gebantys vadovauti komandai, burti
mokslininkus ir tyrėjus, diegti inovacijas, dalyvauti tarptautiniuose, nacionaliniuose mokslo ir studijų
projektuose ir programose, bendradarbiauti su tarptautiniais akademiniais ir socialiniais partneriais,
privataus ir viešojo sektoriaus institucijomis.
14. Laboratorijų vadovus tvirtina Rektorius Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus teikimu.
Vadovų kandidatūros atrenkamos viešojo konkurso būdu.
15. Laboratorijos vadovas yra Komiteto narys.
16. Laboratorijos vadovo funkcijos:
16.1. koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja laboratorijos mokslininkų ir tyrėjų darbą;
16.2. užtikrina savalaikį ir kokybišką laboratorijai pavestų užduočių vykdymą;
16.3. atstovauja laboratorijai viešojoje erdvėje;
16.4. šaukia laboratorijos mokslininkų ir tyrėjų susirinkimus ir jiems vadovauja;
16.5. teikia pasiūlymus dėl naujų narių priėmimo arba netinkamai dirbančių narių šalinimo iš
laboratorijos.
17. Laboratorijos funkcijos:
17.1. plėtoja tarpdisciplininius, tarptautinius standartus atitinkančius MTEPI fundamentinius
ir taikomuosius tyrimus;
17.2. rengia paraiškas ir įgyvendina tarptautines ir nacionalines mokslo ir studijų programas
ir projektus;
17.3. rengia paraiškas ir įgyvendina ūkio subjektų užsakymus;
17.4. publikuoja mokslinių tyrimų rezultatus monografijose, mokslo studijose (prioritetą
teikiant tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintų leidyklų leidžiamiems leidiniams) ir
mokslo straipsniuose leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science ir / arba Scopus
duomenų bazes;
17.5. teikia mokslines-ekspertines paslaugas;
17.6. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius mokslo ir studijų renginius;
17.7. rengia ilgalaikius (5 m.) ir trumpalaikius (1 m.) veiklos planus, kurie yra tvirtinami
Komitete;
17.8. siūlo mokslo daktaro disertacijų ir magistro baigiamųjų darbų tematikas;
17.9. vykdo MTEPI veiklos sklaidą.
IV. LABORATORIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
18. Laboratorijos teisės:
18.1. gauti veiklai vykdyti reikalingą informaciją ir paramą iš katedrų, fakultetų, institutų ir
kitų Universiteto struktūrinių padalinių;
18.2. priimti naujus narius ir pašalinti iš grupės netinkamai vykdančius savo pareigas grupės
narius;
18.3. naudotis Universiteto mokslo ir studijų infrastruktūra;
18.4. teikti siūlymus dėl naujų MTEPI temų įtraukimo į laboratorijų tinklaveiką;
18.5. imtis kitos su MTEPI susijusios veiklos, jeigu ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams, Universiteto statutui ir kitiems Universiteto teisės aktams.

19. Laboratorijos pareigos:
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19.1. puoselėti Universiteto MTEPI veiklos vertybes ir principus;
19.2. užtikrinti MTEPI veiklos kokybę ir savalaikį pavestų užduočių įgyvendinimą;
19.3. tausoti ir efektyviai naudoti išteklius;
19.4. laikytis saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos taisyklių;
19.5. užtikrinti patikėtos konfidencialios informacijos slaptumą.
______________________

