
PUBLIKACIJOS REGISTRACIJOS VDU CRIS INSTRUKCIJA 

          

Vadovaujantis Rektoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 480 Dėl Vytauto Didžiojo universiteto publikacijų duomenų 

bazės kūrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo, Universiteto bendruomenės nariai privalo registruoti publikacijas 

Publikacijų duomenų bazėje (PDB) ir pateikti publikacijų dokumentus viešai prieigai, nepažeidžiant autorių ir kitų turtinių 

teisių turėtojų teisių. 

Publikacijų registratoriai.  

 

1. PRISIJUNGIMAS 

Atsidarykite VDU CRIS (www.vdu.lt/cris). Atvertame lange įrašykite savo VDU el. pašto adresą ir slaptažodį bei 

spauskite Prisijungti. Prisijungus, spauskite Mano sritis: 

 

2. PUBLIKACIJOS REGISTRACIJA 

Publikacijos registracijos formai atverti, spauskite išskleidžiamąjį meniu dešinėje pusėje (+) ir pasirinkite Publikacija: 

 

Pasirinkite kolekciją, į kurią registruosite publikaciją – t.y., 1. Mokslo publikacijos ...   

 

Suraskite ir pateikite publikacijos dokumentą (failą) iš savo kompiuterio ar tempkite ir padėkite nurodytoje vietoje.  

https://biblioteka.vdu.lt/wp-content/uploads/Publikaciju_registravimas_CRIS.pdf


 

Įkėlus failą, apie tai informuos pranešimas skyriuje Pateikti failai. Apibūdinkite failą ir nurodykite prieigos prie jo 

sąlygas, spausdami pažymėtą (pieštuko) ikoną:  

.  

Atsidarys informacijos apie failą blokas.  Failo vardas įsikelia automatiškai. Rekomenduojama, kad failo varde nebūtų 

lietuviškų raidžių, tarpų, specifinių simbolių.  

Prieigos prie publikacijos dokumento sąlygos. Galimos − laisva prieiga (vieša prieiga internete), prieigos embargo 

(archyvuotus dokumentus galės peržiūrėti tik tų dokumentų autorius ir atsakingi darbuotojai, įgalioti tvarkyti saugomo 

dokumento duomenis), prieiga institucijos intranete (pasiekiami Universiteto tinkle). Nustatytas maksimalus prieigos 

embargo ir intranete laikotarpis – 5 metai. Jei norite, kad publikacija būtų neviešinama ilgesnį laikotarpį, ar apskritai 

neviešinama, o tik saugoma talpykloje, pasirinkite prieigos sąlygą − neviešinama. Tuomet publikacijos dokumentas bus 

skirtas tik ilgalaikiam saugojimui (publikacijos aprašymui bei mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimą atliekančioms 

institucijoms).  

 

Jei neturite publikacijos failo, galite pateikti nuorodą į publikaciją arba nurodyti jos DOI (jei turi). Įrašius  registruotą DOI 

ir patvirtinus, dalis duomenų automatiškai įkeliami į įrašą. 



 

Pridėkite ar papildykite informaciją apie autorius. Paspauskite Pridėti lauką, bus pateikta speciali forma informacijai apie 

autorių pateikti:  

 

Atvertoje autoriaus formoje (jei esate VDU autorius), pradėjus rašyti pavardės pradžią iš didžiosios raidės, sistema pateiks 

pasiūlymus. Suradus reikalingą autorių ir jį pasirinkus, automatiškai užsipildys autoriaus PID identifikatorius ir kita 

prieskyros informacija.  

Autoriaus formoje yra galimybė įrašyti autoriaus indėlį (jei indėlis dalinamas ne lygiomis dalimis) lauke Indėlis, pvz. 

(pirmo autoriaus indėlis − 0.7, antro − 0.3). Bendras visų autorių indėlis turi būti lygus 1. Formos gale spauskite Pridėti. 

 

 

Įrašykite publikacijos antraštę (lauko gale iš meniu nurodykite antraštės kalbą), publikacijos leidimo metus, ataskaitos 

metus, jei jie skiriasi nuo publikacijos leidimo metų. 



 

Nurodykite publikacijos mokslo (meno) kryptį(-is), spausdami mygtuką Pridėti lauką: 

 

Mokslo krypčių eiliškumą galima keisti perkeliant laukus su „pele“.  

Kryptis pateikite prioriteto tvarka bei nurodykite trijų (jei yra) pirmųjų mokslo (meno) krypčių svorius (proporcijas)1. 

Bendra svorių suma lygi 1, pvz.:  

Prioritetas Mokslo kryptis Proporcija 

1. S 001 Teisė 0.7 

2. S 004 Ekonomika 0.2 

3. S 003 Vadyba 0.1 

4. S 005 Sociologija  

 

Jei kryptis viena, svorio nenurodykite, pagal nutylėjimą svoris bus lygus 1. Jei krypčių dvi, paskirstykite svorį dviems 

kryptims, jei trys – trims. Jei krypčių daugiau kaip trys, svorį paskirstykite tik prioritetinėms trims kryptims. 

 

 

Iš meniu pasirinkite publikacijos rūšį, publikacijos leidimo šalį ir kalbą: 

 
1 Pagal 2021-09-02 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą Nr. V-1593 https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/e4367a300bbe11ec9f09e7df20500045 mokslo darbų kasmetiniam vertinimui galima pateikti ne daugiau kaip 3 mokslo kryptis. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4367a300bbe11ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4367a300bbe11ec9f09e7df20500045


 

Jei publikacija parengta vykdomo projekto pagrindu ar turi sukauptus mokslo duomenų failus, kurie aprašyti VDU CRIS, 

susiekite juos, įvesdami metaduomenų pradžią.  

 

Jei publikacija parengta vykdomo projekto pagrindu ar turi sukauptus mokslo duomenų failus, kurie neaprašyti VDU CRIS,  

įrašykite projekto pavadinimą, kodą, o duomenims – jų aprašą: 

 

PATVIRTINIMAS. 

Teikiantis publikaciją registracijai autorius turi patvirtinti (uždėti varnelę), kad pateikta informacija apie publikaciją 

suderinta su bendraautoriais: 

 

Paskutinis pateikimo veiksmas – paspausti mygtuką Pateikti. Į autoriaus el. pašto dėžutę bus nusiųsta informacija apie 

publikacijos pateikimą. Kitus publikacijos metaduomenis užpildys atsakingi darbuotojai. 


