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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS 2018 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. R149 „DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO FILOSOFIJOS FAKULTETO SKATINIMO UŽ
AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 42 straipsnio 6 dalimi ir 43 straipsnio 1 dalies
22 ir 42 punktais, Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo, patvirtinto
Vilniaus universiteto tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus
universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31.1 papunkčiu ir Vilniaus
universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus
universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. R-122 „Dėl Vilniaus universiteto
skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“, (su vėlesniais
pakeitimais) 5.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos
2021 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolą Nr. 250000-TP-14,
p a k e i č i u Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo
pasiekimus tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. R-149 „Dėl Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo
pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. R-644):
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Skirstant Skatinimo fondo A dalį, ją sudarančios lėšos dalijamos iš bendros taškų sumos,
kurią Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) ir Lietuvos
mokslo tarybos (toliau – LMT) išoriniame vertinime surinko šiam vertinimui atrinktos publikacijos,
ir taip nustatant vieno taško piniginę vertę eurais. Publikacijos autoriui Tyrėjui skiriamos premijos
dydis apskaičiuojamas dauginant vieno taško piniginę vertę eurais iš visų Tyrėjo publikacijų surinktų
taškų skaičiaus. Taškai už bendraautorystėje paskelbtas publikacijas padalijami tarp bendraautorių
proporcingai autoriniam indėliui, nurodytam registruojant publikaciją eLABa. Nustatant vieno taško
piniginę vertę eurais, į bendrą taškų sumą neįskaičiuojami profesorių emeritų, afilijuotų profesorių ir
mokslininkų, doktorantų bei Tyrėjų, kurių darbo santykiai yra nutrūkę Fakulteto dekano įsakymo dėl
premijų skyrimo metu, publikacijų gauti taškai. Premijos neskiriamos išoriniam vertinimui teiktų, bet
ŠMSM ir LMT ekspertų nepatvirtintų publikacijų autoriams.“.
2. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.2. Straipsnis Clarivate Analytics Web of ScienceTM ir / arba Elsevier Scopus registruotuose
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą.“.
3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Skirstant Skatinimo fondo B dalį, ją sudarančios lėšos dalijamos iš bendros taškų sumos,
kurią ŠMSM ir LMT išoriniame vertinime surinko aukšto lygio publikacijos, tokiu būdu nustatant
vieno taško piniginę vertę eurais. Publikacijos autoriui Tyrėjui skiriamos premijos dydis
apskaičiuojamas dauginant vieno taško piniginę vertę eurais iš visų Tyrėjo publikacijų surinktų taškų
skaičiaus. Taškai už bendraautorystėje paskelbtas publikacijas padalijami tarp bendraautorių
proporcingai autoriniam indėliui, nurodytam registruojant publikaciją eLABa. Nustatant vieno taško
piniginę vertę eurais, į bendrą taškų sumą neįskaičiuojami profesorių emeritų, afilijuotų profesorių ir
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mokslininkų, doktorantų bei darbuotojų, kurių darbiniai santykiai yra nutrūkę Fakulteto dekano
įsakymo dėl premijų skyrimo metu, publikacijų gauti taškai. Premijos neskiriamos išoriniam
vertinimui teiktų, bet ŠMSM ir LMT ekspertų nepatvirtintų publikacijų autoriams.“.
4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Jeigu ŠMSM ir LMT iki einamųjų metų gruodžio 1 d. nepaskelbia praeitų metų galutinių
išorinio vertinimo rezultatų, vertinant Tyrėjų publikacijas, vadovaujamasi ŠMSM ir LMT
preliminaraus vertinimo rezultatais arba atliekamas praeitų metų mokslinės produkcijos vidinis
vertinimas. Vertinimą atlieka komisija, kurią sudaro Fakulteto dekanas, dekano paskirtas darbuotojas,
ir ŠAP vadovai. Komisijos darbą organizuoja dekano paskirtas darbuotojas. Atlikdama vidinį
vertinimą, komisija vadovaujasi šiuo Aprašu, Universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu
Nr. R-122 ,,Dėl Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus aprašo
patvirtinimo“ ir Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu, patvirtintu 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 įgyvendinimo2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“.“.
5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Fakulteto dekanas premijuotinų Tyrėjų sąrašus teikia Universiteto rektoriui ne vėliau kaip
per du mėnesius nuo ŠMSM ir LMT Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos praeitais
kalendoriniais metais išorinio vertinimo galutinių rezultatų paskelbimo dienos. Premijos Tyrėjams
skiriamos Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.“.
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