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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 (toliau – Fakultetas) skatinimo už aukšto lygio 

mokslo pasiekimus tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – motyvuoti Vilniaus universiteto (toliau 
– Universitetas) Fakulteto akademinius darbuotojus vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, gerinti 
Fakulteto mokslinės produkcijos kokybę ir Fakulteto akademinę reputaciją. 

2.  Aprašas taikomas visiems Fakulteto akademiniams darbuotojams, publikavusiems 
straipsnius, monografijas ar jų dalis su Fakulteto prieskyra (toliau – Tyrėjai). 

 
II SKYRIUS 

SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKA 
 

3.  Fakulteto taryba nustato skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus skiriamas 
lėšas einamiesiems kalendoriniams metams iki kovo 1 d. 

4.  Skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus turi būti skiriama Fakulteto 
akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo dalis, kuri yra apibrėžta Vilniaus universiteto 
akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priedų, priemokų ir kitų atlyginimų bei paskatinimų 
už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos apraše. 

5.  Tyrėjai už aukšto lygio mokslinės veiklos rezultatus yra skatinami mokant jiems 
vienkartines premijas, skiriamas už praėjusias kalendoriniais metais publikuotus: 

5.1.   straipsnius Clarivate Analytics registruotuose leidiniuose, patenkančiuose į pirmą arba 
antrą kvartiles (Q1 ir Q2) (jei leidinys priklauso kelioms mokslo kategorijoms ir jose turi skirtingas 
kvartiles, leidinys priskiriamas aukštesnei (aukščiausiai) kvartilei); 

5.2.   monografijas ar jų dalis, išspausdintas tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų. 
6.  Fakulteto šakinių akademinių padalinių vadovai iki vasario 1 d. Fakulteto dekanui privalo 

pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais išspausdintas jų padaliniuose dirbančių 
Tyrėjų publikacijas, atitinkančias Aprašo 5 punkte nurodytus kriterijus. 

7.  Fakulteto Mokslo skyrius, atlikęs pagal Aprašo 6 punktą gautos informacijos patikrą, 
įvertina kiekvieną skatinimui pateiktą publikaciją nustatydamas jos personalinį autoriaus indėlį 
(toliau – PAI) taškais ir sudaro sąrašą, kuriame nurodo kiekvieno Tyrėjo surinktus PAI taškus. 

8.  PAI taškai už Aprašo 5.1. papunktyje nurodytus straipsnius apskaičiuojami pagal formulę:  
 

𝑃𝐴𝐼 = 6 ∙
𝑁() ∙ *1 + 𝑁-(

𝑁)
∙ .1 + 2 ∙

𝐼𝐹
𝐴𝐼𝐹1 

kurioje: 
NPA – Tyrėjo indėlis;  
NA – visų darbo autorių skaičius;  
NIP – visų darbo skirtingų užsienio institucijų prieskyrų skaičius (jei NIP didesnis už NA, 
laikoma, kad NIP = NA);  
IF – žurnalo svorio koeficientas (Impact Factor);  
AIF – agreguotasis svorio koeficientas (Aggregate Impact Factor), kurį kiekvienai žurnalų 
kryptinei kategorijai kasmet paskaičiuoja Clarivate Analytics. Jei publikacija paskelbta 
žurnale, kuris priklauso kelioms Clarivate Analytics mokslo kategorijoms, skaičiavimams 
naudojamas mažiausias AIF. 



2 
 

 
9.  PAI taškai už Aprašo 5.1. papunktyje nurodytas publikacijas, registruotuose leidiniuose, 

kurių svorio koeficientas yra ne mažesnis kaip 10, apskaičiuojami pagal formulę (kurios dėmenys 
atitinka nurodytus Aprašo 8 punkte): 
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10.  PAI taškai už Aprašo 5.2. papunktyje nurodytas publikacijas yra apskaičiuojami pagal 

Aprašo 8 punkte nurodytą formulę, vieną monografijos spaudos lanką prilyginant vienam straipsniui, 
o žurnalo svorio koeficientą (IF) ir agreguotąjį svorio koeficientą (AIF) prilyginant vienetui. 

11.  Tyrėjui Aprašo 5 punkte nurodytose publikacijose nurodžius ir kitų institucijų ar kitų 
Universiteto akademinių padalinių prieskyras, šio Tyrėjo indėlis (NPA) Aprašo 8 ir 9 punktuose 
nurodytose formulėse yra dalijamas iš visų nurodytų prieskyrų skaičiaus. 

12.  Vieno PAI taško vertė eurais apskaičiuojama skatinimui už aukšto lygio mokslinės veiklos 
rezultatus skiriamų lėšų sumą padalijant iš visų Tyrėjų surinktų PAI taškų. 

13.  Tyrėjui mokamos premijos dydis apskaičiuojamas sudauginant to Tyrėjo surinktus PAI 
taškus su vieno taško verte eurais. 

14.  Premijos išmokamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį. 
 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15.  Aprašas įsigalioja jį paskelbus Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 
16.  Aprašo pakeitimus Fakulteto taryba teikia tvirtinti Universiteto rektoriui. 
17.  Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 

 
________________ 

 


