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VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO BIOCHEMIJOS INSTITUTO
SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto skatinimo už aukšto
lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – stiprinti Vilniaus universiteto
(toliau – Universitetas) Gyvybės mokslų centro (toliau – GMC) Biochemijos instituto (toliau –
Institutas) akademinių ir neakademinių darbuotojų motyvaciją vykdyti aukšto lygio mokslinius
tyrimus, gerinti Instituto mokslinės produkcijos kokybę, stiprinti Instituto žinomumą ir akademinę
reputaciją.
2. Skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus skiriamos lėšos sudaro ne mažiau kaip 5
procentus ir ne daugiau kaip 15 procentų nuo einamųjų biudžetinių metų Instituto akademinių
darbuotojų darbo užmokesčio fondo, remiantis Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio
tvarkos aprašu, patvirtintu Universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2 „Dėl
Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
3. Aprašas taikomas visiems Instituto mokslo darbuotojams ir tyrėjams (toliau – Tyrėjai),
parengusiems ir paskelbusiems publikacijas, monografijas ar jų dalis, ar gavusiems tarptautinį patentą
su Instituto prieskyra.
II SKYRIUS
SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKA
4. Tyrėjai yra skatinami išmokant jiems premijas už aukšto lygio mokslo pasiekimus (toliau
– Pasiekimai):
4.1. straipsnius Clarivate Analytics Web of Science registruotuose leidiniuose,
patenkančiuose į konkrečios kategorijos pirmą arba antrą kvartiles (Q1 ir Q2);
4.2. monografijas ar knygų skyrius, išspausdintas tarptautiniu mastu pripažintų mokslo
leidyklų;
4.3. gautus tarptautinius (EPO, USPTO, JPO) patentus.
5. Tyrėjai yra skatinami už praėjusiais kalendoriniais metais paskelbtus Pasiekimus,
nurodytus šio Aprašo 4 punkte. Pasiekimai apskaitomi ir pateikiami skatinimui, kai yra patvirtintas
instituto biudžetas ir numatytos skatinimo lėšos. Jeigu Pasiekimai nebuvo pateikti skatinimui, jie
perkeliami į kitų metų skatinimo apskaitą.
6. Pasiekimų, kurie atitinka Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, taškų skaičius,
nustatant kiekvieno bendraautoriaus su Instituto prieskyra indėlį taškais, apskaičiuojamas pagal
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 įgyvendinimo“ 2.2–2.6
papunkčių įgyvendinimo“, 23 ir 26 punktų reikalavimus.
7. Jei Instituto autorius publikacijoje nurodo ir kitų institucijų ar kitų Universiteto akademinių
padalinių prieskyras, tai šio autoriaus indėlis yra dalijamas iš visų nurodytų prieskyrų skaičiaus. Jei
Instituto prieskyra nenurodyta publikacijoje, ji turi būti užfiksuota registruojant publikaciją Lietuvos
akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (eLABA).
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8. Vieno taško vertė eurais apskaičiuojama tais metais skatinimui skiriamų lėšų sumą
padalinant iš bendro skatinimui pateiktų Pasiekimų įvertinimo taškais skaičiaus. Apskaičiuota vieno
taško vertė eurais turi būti ne didesnė negu Institutui kalendoriniais metais paskirtų mokslo lėšų dalies
už mokslo darbus kasmetinio vertinimo metu nustatyta taško vertė eurais.
9. Tyrėjui skiriamos premijos dydis apskaičiuojamas sudauginant kiekvieno Tyrėjo surinktus
taškus su vieno taško verte eurais.
10. Skatinimui skiriamos lėšos bei premijų dydžiai gali būti keičiami atsižvelgiant į Instituto
biudžeto pasikeitimus, laikantis Universiteto tarybos nustatytos minimalios skatinimui nuo
Universiteto padalinio biudžeto skiriamos sumos.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Aprašo pakeitimus, suderintus su Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta skatinimo už
aukšto lygio mokslo pasiekimus komisija, GMC taryba teikia tvirtinti Universiteto rektoriui.
12. Aprašas skelbiamas Instituto interneto svetainėje.
___________________________

