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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO SKATINIMO UŽ AUKŠTO 

LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus 

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – motyvuoti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) 

Medicinos fakulteto (toliau – Fakultetas) darbuotojus vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, gerinti 

Fakulteto mokslinės produkcijos kokybę ir Fakulteto akademinę reputaciją. 

2. Aprašas taikomas visiems Fakulteto darbuotojams (toliau – Tyrėjai), publikavusiems 

straipsnius, monografijas ar jų dalis arba pasiekusiems kitų reikšmingų mokslo pasiekimų su 

Fakulteto prieskyra.  

3. Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 

 

II SKYRIUS 

SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKA 

 

4. Fakulteto taryba skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus lėšas patvirtina Fakulteto 

einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatoje.  

5. Skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus turi būti skiriama Fakulteto akademinių 

darbuotojų darbo užmokesčio fondo dalis, kuri yra apibrėžta Vilniaus universiteto darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos apraše. 

6. Tyrėjai už aukšto lygio mokslo pasiekimus yra skatinami mokant jiems vienkartines 

premijas, skiriamas už praėjusių kalendorinių metų rezultatus: 

6.1. straipsnius (Article, Review) „Clarivate Web of Science“ registruotuose leidiniuose, 

patenkančiuose į pirmąjį arba antrąjį kvartilius (Q1 arba Q2) (jei leidinys priklauso kelioms dalyko 

kategorijoms ir jose turi skirtingus kvartilius, leidinys priskiriamas aukštesniam (aukščiausiam) 

kvartiliui); 

6.2. monografijas ar jų dalis, išspausdintas tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų; 

6.3. tarptautinių patentų paraiškas ir tarptautinius patentus (EPO, USPTO, JPO), kurių 

savininkai yra Lietuvos Respublikos subjektai; 

6.4. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus (MTEP) ir sutartis, kurių lėšos ar 

jų dalis kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros, meno veiklos vertinimo metu įskaityta Fakultetui; 

6.5. ekspertų teigiamai (virš slenkstinio balo) įvertintų, tačiau nefinansuotų tarptautinių 

mokslo projektų paraiškas. Tarptautiniu mokslo projektu laikomas užsienio arba tarptautinių fondų 

lėšomis finansuojamas projektas; Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami 

projektai nėra laikomi tarptautiniais. 

7. Straipsniai, monografijos ar jų dalys ir patentai ar jų paraiškos, atitinkantys Aprašo 6 punkte 

nurodytus kriterijus, iki vasario 1 d. privalo būti užregistruoti Lietuvos akademinės elektroninės 

bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABa) Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus teikiami straipsniai, monografijos ar jų dalys 

ir patentai ar jų paraiškos, atitinkantys Aprašo 6 punkte nurodytus kriterijus, turi būti įskaityti 

kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, 



 

 

meno veiklos vertinimo metu. Jei rezultatai skatinimui nepateikti, jie gali būti perkeliami į kitus 

metus. 

9. Fakulteto Mokslo ir inovacijų skyrius, atlikęs pagal Aprašo 6.1.–6.3. papunkčius gautos 

informacijos patikrą, įvertina kiekvieną skatinimui pateiktą darbą nustatydamas personalinį autoriaus 

indėlį (toliau – PAI) taškais, vadovaudamasis Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo“ 2.2-2.6 papunkčių įgyvendinimo“, ir sudaro sąrašą, kuriame nurodo 

kiekvieno Tyrėjo surinktus PAI taškus tūkstantųjų dalių tikslumu. Jei Tyrėjai yra nurodyti tik kaip 

konsorciumo ir (ar) komandos nariai, jie į darbo bendraautorius neįskaitomi. 

10. Tyrėjui Aprašo 6.1.–6.3. papunkčiuose nurodytuose rezultatuose nurodžius ir kitų 

institucijų ar kitų Universiteto akademinių padalinių prieskyras, šio Tyrėjo indėlis yra dalijamas iš 

visų nurodytų prieskyrų skaičiaus. Jei konkrečioje publikacijoje nenurodyta Fakulteto prieskyra, 

vadovaujamasi Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (eLABa) 

duomenimis. 

11. Premija už Aprašo 6.4 papunktyje nurodytus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(MTEP) projektus ir sutartis skiriama atsižvelgiant į kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų 

institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo metu įskaitytas lėšas 

ar jų dalį. Atitinkamo projekto arba sutarties įskaitytų lėšų Fakultetui dalis (iki 10 proc.) paskirstoma 

Tyrėjams projekto vadovo arba sutarties atsakingo vykdytojo teikimu, atsižvelgiant į jų indėlį ruošiant 

ir įgyvendinant projektą ir (ar) sutartį.  

12. Premija (ne mažiau nei 1000 Eur) už Aprašo 6.5. papunktyje nurodytą tarptautinių 

programų mokslo projekto paraišką paskirstoma Tyrėjams lygiomis dalimis paraiškos rengimui 

vadovavusio Tyrėjo teikimu. 

13. Vieno PAI taško vertė eurais apskaičiuojama iš skatinimui už aukšto lygio mokslinės 

veiklos rezultatus skirtų lėšų atimant sumą, skirtą skatinimui už Aprašo 6.4–6.5 papunkčiuose 

nurodytus rezultatus, ir ją padalijant iš visų Tyrėjų surinktų PAI taškų. 

14. Fakulteto Tyrėjų skatinimui už Aprašo 6.4–6.5 papunkčiuose nurodytus rezultatus 

skiriamos lėšos negali viršyti ketvirtadalio visų tais metais Fakulteto Tyrėjų skatinimui už aukšto 

lygio mokslo pasiekimus skiriamų lėšų. 

15. Tyrėjui mokamos premijos dydis už Aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytus rezultatus 

apskaičiuojamas sudauginant to Tyrėjo surinktus PAI taškus su vieno taško verte eurais. 

16. Premijos išmokamos einamųjų metų antrąjį pusmetį. 

 

________________ 


