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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 

LEIDŽIAMŲ MOKSLO MONOGRAFIJŲ IR STUDIJŲ RECENZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) leidžiamų mokslo monografijų ir 

studijų recenzavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokslo monografijų ir mokslo 

studijų recenzavimo tvarką. 

2. Mokslo monografijų ir mokslo studijų recenzavimo tvarka skelbiama Universiteto 

leidyklos „Technologija“ (toliau – Leidykla) tinklalapyje. 

 

II SKYRIUS 

MOKSLO MONOGRAFIJŲ IR STUDIJŲ RECENZAVIMAS 

 

3. Mokslo monografijos ir mokslo studijos rankraštis su leidinio paraiška po įvertinimo 

leidinį inicijuojančiame padalinyje kartu su monografijos ar studijos autorių parengta ne didesne kaip 

vieno puslapio santrauka ir dviejų padalinio paskirtų recenzentų recenzijomis pateikiamas 

Universiteto leidybos komisijai. 

4. Santraukoje turi būti išryškintas monografijos, kaip mokslinio kūrinio, naujumas ir svarba 

mokslo sričiai. Turi būti parodyta, kad monografijoje yra aiškių bei žymių naujumo elementų ir yra 

pateiktas mokslinio neapibrėžtumo sprendimas, kuris nėra akivaizdus pagal esamą žinių ir 

metodologijos lygį. 

5. Mokslo monografijos ir mokslo studijos rankraštį recenzuoja du autoriaus Akademinio 

padalinio paskirti recenzentai (mokslininkai). Recenzentai yra skiriami konfidencialiai, atliekamas 

aklas recenzavimas, kai recenzentai nežino, kas yra recenzuojamos mokslo monografijos ar studijos 

autoriai. Jeigu pateiktos mokslo monografijos ar studijos problematika yra tarpdalykinė, viena 

recenzija turi būti gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko. Recenzentai turi būti pripažinti 

tos srities mokslininkai iš kitų, negu autoriai, institucijų. Kai mokslo monografija ar mokslo studija 

leidžiama užsienio kalba, ją turi recenzuoti užsienio mokslininkai. Recenzijai parengti skiriama iki 

dviejų mėnesių, skaičiuojant nuo mokslo monografijos ar studijos pateikimo recenzentui dienos. 



6. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, mokslo monografijos ar studijos gali būti 

grąžintos autoriams taisyti. Koregavimui, atsižvelgiant į recenzentų pastabų kiekį, skiriama nuo 

dviejų savaičių iki šešių mėnesių, skaičiuojant nuo mokslo monografijos ar studijos grąžinimo 

autoriui dienos. 

7. Autoriai turi pataisyti mokslo monografiją ar studiją, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas 

pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgia. 

8. Autoriaus leidinį inicijavęs Akademinis padalinys savo įvertinimą su recenzentų 

recenzijomis pateikia Universiteto leidybos komisijai. 

9. Galutinį sprendimą dėl mokslo monografijos ar studijos žymos suteikimo ir publikavimo 

arba papildomo recenzento skyrimo priima Universiteto leidybos komisija, atsižvelgusi į autoriaus 

leidinį inicijavusio akademinio padalinio įvertinimą, recenzentų rekomendacijas. 

10. Recenzijos forma turi atitikti „peer review“ recenzavimo praktiką – privaloma detali 

recenzento recenzija laisva forma (reikalavimai formai pridedami). Recenzijos formą, atitinkančią 

„peer review“ recenzavimo praktiką, tvirtina Universiteto leidybos komisija bendru sutarimu. 

11. Būtinos recenzijos dalys: 

10.1. mokslo monografijos ar studijos pavadinimas; 

10.2. įteikimo recenzuoti data; 

mokslo monografijos ar studijos vertinimas: mokslo monografijos recenzentai turi aiškiai pareikšti, 

ar ji atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus mokslo monografijos 

požymius, ar pateiktos nuorodos į šaltinius, kurių rezultatai panaudoti. Kokybė: mokslinis lygis, 

naujumo elementas, originalumas ir svarba, pateikimas ir pagrįstumas; 

10.3. apibūdintas mokslinio neapibrėžtumo sprendimas; 

10.4. kokios srities mokslininkams ji skirta; 

10.5. galimybė panaudoti kaip mokslinių žinių šaltinį magistrantūros ir doktorantūros 

studijoms; 

10.6. recenzento išvados. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Universitete dirbančių recenzentų darbas recenzuojant mokslo monografijos ir mokslo 

studijas vertinamas atestuojant per kadenciją. 

13. Aprašas gali būti keičiamas arba papildomas Leidybos komisijos nutarimu.  

 

_______________________ 


