Mokslininko/menininko profilio VDU CRIS pateikimo ir redagavimo instrukcija
1. Prisijungimas
Prisijunkite prie VDU CRIS ( https://www.vdu.lt/cris/home ). Atvertame lange spauskite Prisijungti:

Įrašykite savo VDU el. pašto adresą ir slaptažodį ir spauskite Prisijungti:

Pasirinkite pagrindiniame meniu Mokslininkai. Suraskite savo profilį paieškos laukelyje įrašę vardą, pavardę ir
spauskite Ieškoti:

Paieškos rezultatų lange spauskite aktyvią savo pavardės nuorodą:

2. Informacijos pateikimas ir redagavimas.
Atvertame profilio lange spauskite daugtaškį, atsivėrusiame parinkčių sąraše, pasirinkite Redaguoti viską:
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Redagavimo režimu atvertame savo profilyje duomenis įrašyti, redaguoti ar panaikinti galima nuosekliai iš eilės arba
pasirenkant norimą profilio skyrių ar įrašą.
Svarbu: naujus įrašus, pakeitimus būtina išsaugoti – profilio pabaigoje (lango apačioje) paspausti mygtuką Išsaugoti
ir grįžti, kaskart prieš atsijungiant iš sistemos.
Nuotraukos ar tekstinio failo įkėlimas. Asmeninės nuotraukos failą įkelkite JPG formatu, o CV − PDF formatu.
Tai atlikite pasirinkę Tempkite failą ir padėkite čia arba suraskite kompiuteryje. Sėkmingai įkėlus nuotrauką ar/ir
failą ekrano viršuje sulauksite pranešimo “Nusiųsta sėkmingai”:

Patikslinkite informaciją apie įkeltą failą(-us) ir nustatykite prieigos prie jo (-ų) sąlygas. Slinktimi pereikite į lango
apačią ir šalia įkelto failo spauskite redagavimo (pieštuko) ikoną:

Prie asmeninės nuotraukos pasirinkite failo tipą – Picture (Personal), prie gyvenimo aprašymo – File. Nustatykite
prieigos sąlygas: laisva prieiga. Pasirinkus embargo ar prieigos intranete sąlygas, būtina nurodyti prieigos apribojimo
datas. Failo nustatymų išsaugojimui spauskite disketės ikoną Saugoti:

Pagrindinė asmens informacija. Kai kurie duomenys (pavardė, vardas, prieskyra, VDU el. pašto adresas)
automatiškai įkeliami iš Universiteto informacinės sistemos. Papildykite informaciją įrašydami tam skirtuose
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laukeliuose kitas savo vardo, pavardės formas, kitą e-pašto adresą, ORCID numerį, Scopus ID ir kt. Laukelio
pridėjimui spauskite +Pridėti lauką / Add field
Pateikite nuorodas į asmeninę svetainę laukelyje Asmeninė svetainė / Personal Site(s). Spauskite +Pridėti lauką /
Add field ir užpildykite laukelius. Spauskite Pridėti:

Medijos URL / Media URL(s). Pateikite nuorodas į Jūsų mokslinę veiklą atskleidžiančius socialinius tinklus,
svetaines ar kitus interneto šaltinius – VDU, Researchgate, Vikipedija, LinkedIn ir kt.
Mokslo interesai. Nurodykite mokslo interesus lietuvių ir anglų kalbomis. Įrašę žodį ar frazę, kaskart klaviatūroje
spauskite Enter. Interesų eilės tvarką galima keisti jas perstumiant pele.

Išsilavinimas, profesinė, mokslinė, pedagoginė kvalifikacija. Spauskite +Pridėti lauką / Add field ir laukeliuose
įrašykite įgyto išsilavinimo ar profesinių pareigų pavadinimą, laikotarpį, studijų ar darbo institucijos pavadinimą.
Įrašų eilės tvarką galima keisti juos perstumiant pele. Redaguoti įrašus šioje ir kituose skyriuose galite formose,
atsiveriančiose spragtelėjus ant įrašo kairiuoju pelės klavišu. Pakeitimus išsaugokite spausdami Pridėti ar Nustatyti.

Dalyvavimas organizacijose, pripažinimas, apdovanojimai. Spauskite +Pridėti lauką / Add field ir laukeliuose
įrašykite duomenis apie gautus apdovanojimus, narystę organizacijose, ekspertinę veiklą. Spauskite Pridėti:
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Dėstomi dalykai. Įrašykite einamaisiais mokslo metais dėstomo ar anksčiau dėstyto dalyko pavadinimą, kodą,
pateikite nuorodą į dalyko aprašą VDU tinklalapyje, nurodykite dėstymo laikotarpį. Laukelyje Padalinys /
Department įrašę VDU padalinio pradžią iš didžiosios raidės, pasirinkite jį iš sąrašo. Spauskite Pridėti:

Vadovavimas studentų darbams. Čia galite įrašyti baigiamuosius darbus, kuriems vadovavote 2007 ar ansketsniais
metais arba kitose nei (ASU, LEU, VDU) institucijose. Spauskite +Pridėti lauką / Add field, užpildykite laukelius ir
spauskite Pridėti. Pastaba. Studijų baigiamieji darbai nuo 2007 m. perkelti į VDU CRIS ir susieti su darbo vadovais.
Šią informaciją pasitikrinkite profilio skyriuje ETD.
Administracinė ir kita veikla. Spauskite +Pridėti lauką / Add field ir laukeliuose įrašykite veiklos laikotarpį, pareigų
pavadinimą, instituciją. Jei administracinė veikla buvo vykdoma VDU, pasirinkite jo padalinį, įrašydami padalinio
pradžią iš didžiosios raidės (atsiras aktyvi sąsaja – žalias rutuliukas). Spauskite Pridėti:

Kviestinės paskaitos, pristatymai, meistriškumo kursai. Spauskite +Pridėti lauką / Add field ir atsivėrusios formos
laukeliuose įrašykite renginio datą, pavadinimą ir vietą, Jūsų pranešimo temą ir veiklos tipą. Spauskite Pridėti:
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Kvalifikacijos tobulinimas. Spauskite +Pridėti lauką / Add field, laukeliuose įrašykite kvalifikacinės veiklos
laikotarpį, pavadinimą, tipą, vietą ir spauskite Pridėti:

Redaktorystė. Spauskite +Pridėti lauką / Add field, įrašykite redakcinės veiklos laikotarpį, tikslų leidinio ir Jūsų
veiklos jame pavadinimą ir spauskite Pridėti:

Projektinė veikla. Čia galite įrašyti duomenis apie dalyvavimą projektuose, apie kuriuos nėra informacijos VDU
CRIS (t.y., iki 2018 m.) arba kitose institucijose vykdytus projektus. Spauskite +Pridėti lauką / Add field, užpildykite
laukelius ir spauskite Pridėti. Pastaba. Informaciją apie Jūsų VDU vykdomus projektus ir jų sąsajas surasite savo
profilio skyriuje Projektai. Už informaciją apie projektus VDU CRIS atsakingas Mokslo ir inovacijų departamento
Projektinės veiklos skyrius.
Kalbos. Spauskite +Pridėti lauką / Add field, pasirinkite kalbą ir jos mokėjimo lygį iš sąrašo ir spauskite Pridėti:

5

3. Profilio duomenų santrauka
Visą profilyje esančią informaciją apie save galite atsisiųsti pdf, word formatu. Profilio lange spauskite daugtaškį.
Iš pateiktų parinkčių pasirinkite Eksportuoti:

Pasirinkite iš sąrašo pageidaujamą formatą (person-pdf; person-rtf) ir spauskite Eksportuoti:

Atsiųstą failą galite atverti peržiūrai ar išsaugoti kompiuteryje.
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