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VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO 
KONKURSO „SKAIDRUMO VIZIJA LIETUVAI “ (STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ 

ANTIKORUPCINE TEMA KONKURSAS)                                                                 
NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Studentų antikorupcine tema mokslinių darbų (pranešimų) konkursas „Skaidrumo vizija 
Lietuvai“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą. 

2. Konkurso organizatorius – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros 
institutas, koordinatoriai – Rita Toleikienė, el. p. rita.toleikiene@sa.vu.lt, tel. 
+37068665286; Vilniaus universiteto korupcijos prevencijos pareigūnas Viktoras 
Bulavas el.p.viktoras.bulavas@itpc.vu.lt. 

3. Konkurso tikslinė grupė – Vilniaus universiteto studentai.  
4. Konkurso tikslai – ugdyti antikorupcines nuostatas, skatinti aktyviai domėtis korupcija ir 

prevencijos situacija Lietuvoje ir pasaulyje, suprasti svarbiausius skaidrumo principus, 
kurie yra pasitikėjimu grįstos valstybės pagrindas. 

5. Konkurso objektas – kviečiami dalyvauti visų Vilniaus universiteto fakultetų studentai. 
Korupcijos ir skaidrumo klausimai gali būti analizuojami teisės, viešosios politikos ir 
administravimo, vadybos, komunikacijos, edukologijos ar kitų mokslų plotmėje. 

II SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

6. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus universiteto studentai. Pranešimas gali būti parengtas 
individualiai arba kelių asmenų. 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkurso metu bus vertinami pranešimai, parengti ir perskaityti Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos organizuojamoje Jaunųjų tyrėjų konferencijoje. 

8. Registracija į konkursą vyksta 2022 m. kovo 10 d. – gegužės 1 d. Norint dalyvauti 
konkurse būtina užsiregistruoti užpildant internete pateiktą Jaunųjų tyrėjų konferencijos 
registracijos anketą (https://forms.office.com/r/siDmHtHKY1), pasirenkant sekciją 



„Skaidrumo laboratorija“. Anketoje būtina nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, 
kontaktus (jeigu darbas grupinis – visos grupės narių vardai, pavardės ir kontaktai), 
padalinio pavadinimą bei kitus prašomus duomenis. Konkurso organizatoriai su 
registracijos anketoje nurodytu asmeniu susisieks šiais atvejais: atsiųs konkurso nuostatus 
išsamiam susipažinimui, prireikus patikslinti informaciją, susijusią su atliktomis 
Konkurso užduotimis, dėl pranešimų skaitymo (konferencijos programos ir 
prisijungimų), dėl apdovanojimo. 

9. Konkurso dalyviai kviečiami pateikti mokslinio pranešimo skaidres organizatoriams el. 
paštu ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 6 d. Konkurso dalyvis turės perskaityti savo 
pranešimą. Pranešimui yra skirta ne daugiau kaip 15 minučių. 

IV SKYRIUS 

KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS 

10. Konkurso komisija – Konkurso dalyvių darbus vertina penkių narių komisija, kurią 
sudaro atstovai iš Vilniaus universiteto (Korupcijos prevencijos pareigūnas, dėstytojas, 
studentų atstovybės atstovas), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos. 
Komisijos pirmininkas išrenkamas paprasta balsų dauguma. Konkurso mokslinių darbų 
vertinimą atlieka komisija uždarame posėdyje. 

11. Konkurso vertinimo sistema. Komisijos nariai darbus vertina individualiai pagal šešis 
kriterijus:  

11.1. temos aktualumas ir atskleidimas; 
11.2. tyrimo metodologinė kokybė; 
11.3. pristatymo nuoseklumas ir vaizdumas;  
11.4. dalyvavimas diskusijoje; 
11.5. pranešimo kalbos taisyklingumas; 
11.6. mokslinio darbo originalumas. 

12. Darbai vertinami pagal kiekvieną kriterijų – nuo 0 iki 10 balų. Visų trijų Komisijos narių  
dalyviui (iams) skirti balai sumuojami. 

13. Konkurso dalyviams surinkus vienodą galutinį darbų įvertinimo balų skaičių, sprendimą 
dėl nugalėtojo pripažinimo Komisija priima paprasta balsų dauguma. 
 

V SKYRIUS 

KONKURSO APDOVANOJIMAI 

14. Konkurso apdovanojimai – Konkurso dalyviai gali pelnyti vieną iš  šių nominacijų: 
14.1. Geriausias pranešimas – mokslinio darbo balų suma didžiausia. 
14.2.Originaliausias pranešimas – mokslinį darbą Komisija pripažino, kaip originaliausią. 

15. Konkurso nominacijos yra skiriamos dviem konkurso dalyviams.  
16. Nominacijas pelniusiems konkurso dalyviams bus įteikti laimėjimą patvirtinantys 

padėkos raštai bei prizai (universiteto atributika). 
17. Kiekvienam Konkurso dalyviui bus įteiktas konferencijos dalyvio pažymėjimas.  



18. Konkurso dalyviams bus pateikta informacija apie galimybę publikuoti mokslinio darbo 
rezultatus Vilniaus universiteto mokslo žurnaluose „Jaunųjų mokslininkų darbai“ arba  
„Socialiniai tyrimai“. 

VI SKYRIUS 

PATVIRTINIMAS IR SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

19. Konkurso dalyviai, užpildydami registracijos formą, sutinka, kad jų pateikti asmens 
duomenys, gali būti naudojami Konkurso organizavimo, konferencijos pranešimų 
sekcijos organizavimo, Konkurso dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tikslais, Konkurso 
viešinimo tikslais. 

20. Konkurso dalyviai turi teisę 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nustatytomis sąlygomis 
susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ir (arba) 
papildyti neišsamūs jų asmens duomenys, prašyti ištrinti jų asmens duomenis ar apriboti 
jų tvarkymą kreipdamiesi į Konkurso koordinatorių Viktorą Bulavą – VU duomenų 
apsaugos pareigūną el. p. dap@vu.lt.  

21. Konkurso dalyviai, dalyvaujantys Konkurse, sutinka, kad konferencijos metu, skaitant 
pranešimus ir teikiant apdovanojimus, bus filmuojami ir fotografuojami, o nuotraukos ir  
filmuota medžiaga bus skelbiama viešai  Vilniaus universiteto interneto svetainėje. 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Konkurso partneriai: LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vilniaus universiteto studentų 
atstovybė. 
 


