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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS 2018 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO
NR. R-77 „DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO SKATINIMO UŽ
AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 22 ir 42 punktais,
Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto
(toliau – Universitetas) tarybos 2018 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. T-2018-2-2 „Dėl Vilniaus
universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais),
31.1 papunkčiu ir Vilniaus universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo,
patvirtinto Universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. R-122 „Dėl Vilniaus
universiteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su
pakeitimais Universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. R-137 ir Universiteto
rektoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. R-151), 5.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto tarybos 2021 m. spalio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 170000-TP-6:
P a k e i č i u Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo
pasiekimus tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu
Nr. R-77 „Dėl Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus
tvarkos aprašo patvirtinimo”, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto rektoriaus
2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. R-77
(2021 m. _____________ d. įsakymo Nr. ______
redakcija)
VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO SKATINIMO UŽ AUKŠTO
LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus
tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – motyvuoti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas)
Istorijos fakulteto (toliau – Fakultetas) darbuotojus (toliau – Darbuotojai) vykdyti aukšto lygio
mokslinius tyrimus, gerinti Fakulteto mokslo produkcijos kokybę ir Fakulteto akademinę reputaciją.
2. Aprašas taikomas Darbuotojams, publikavusiems mokslo publikacijas ir (arba)
pateikusiems teigiamai įvertintas tarptautinių mokslo projektų paraiškas su Fakulteto prieskyra.
II SKYRIUS
SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKA
3. Darbuotojai už aukšto lygio mokslo pasiekimus yra skatinami skiriant jiems premijas iš
Fakulteto akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo. Skatinimui už aukšto lygio mokslo
pasiekimus skiriama Fakulteto akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo dalis, nustatyta
Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos apraše, patvirtintame 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), ir kituose Universiteto teisės
aktuose.
4. Darbuotojai už aukšto lygio mokslo pasiekimus yra skatinami mokant jiems vienkartines
premijas:
4.1. už tarptautinio lygio mokslo monografiją, mokslo studiją ar mokslo šaltinių leidimą,
išleistą tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje (tarptautiniu mastu pripažinta leidykla – leidykla,
nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus) – iki 5000
eurų;
4.2. už kitą mokslo monografiją, mokslo studiją ar mokslo šaltinių leidimą – iki 3000 eurų;
4.3. už tarptautinio lygio straipsnį, publikuotą tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos
leidinyje (tarptautiniu mastu pripažinta leidykla – leidykla, nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu
platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus) – iki 1500 eurų;
4.4. už kitas aukšto lygio kriterijus atitinkančias publikacijas, aukšto lygio mokslo leidinių
sudarymą ir (ar) mokslinį redagavimą – iki 1000 eurų;
4.5. už pateiktą ir ekspertų teigiamai (virš slenkstinio balo) įvertintą tarptautinio mokslo
projekto (tarptautiniu mokslo projektu laikomas užsienio ar tarptautinių fondų lėšomis finansuojamas
projektas) paraišką – iki 1000 eurų.
5. Aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytos publikacijos privalo būti įregistruotos Lietuvos
akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje (toliau – eLABa) ir turėti Fakulteto
prieskyrą arba būti įregistruotos eLABa kaip Fakulteto publikacijos. Premijomis skatinama už
praeitais ar, jei publikacija vėluoja, užpraeitais metais išleistas mokslo publikacijas.
6. Už Aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytas publikacijas premijos skiriamos tik už
Fakulteto prieskyrą atitinkančią dalį. Jei visi autoriai yra Fakulteto Darbuotojai, tai už publikaciją
skiriama premija vienodai padalijama visiems bendraautoriams. Jei publikacijos bendraautorius yra
ne Fakulteto Darbuotojas, tai jo indėlį į publikaciją atitinkanti premijos dalis nėra išmokama, o
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bendraautoriams Fakulteto Darbuotojams skiriamos premijos dalys yra apskaičiuojamos
proporcingai tų Darbuotojų autoriniam indėliui. Darbuotojui, publikacijoje šalia Fakulteto prieskyros
nurodžiusiam ir kitų institucijų prieskyras, skiriamos premijos, už jo indėlį atitinkančią dalį, suma
dalijama iš nurodytų prieskyrų skaičiaus.
7. Aprašo 4.5 papunktyje nurodytos mokslo projekto paraiškos privalo turėti Fakulteto
prieskyrą. Premijos gali būti skiriamos už paraiškas, kurių ekspertiniai įvertinimai gauti praeitais ar
einamaisiais metais, nepriklausomai nuo pačių paraiškų parengimo metų.
8. Už Aprašo 4.5 papunktyje nurodytą mokslo projekto paraišką premija skiriama paraiškos
rengimui vadovavusiam Darbuotojui ir, jo siūlymu, gali būti paskirstyta kitiems paraišką rengusiems
Darbuotojams.
9. Informaciją apie premijuotinus Aprašo 4 punkte nurodytus aukšto lygio mokslo pasiekimus
surenka, patikrina už mokslą atsakingas Fakulteto mokslo reikalų ir plėtros prodekanas ir pateikia ją
Fakulteto dekano įsakymu sudarytai Fakulteto darbo grupei mokslo klausimams, kuri atlieka
Fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus komisijos (toliau – Komisija) funkciją.
Paraišką premijai gauti Darbuotojas Komisijai gali pateikti ir tiesiogiai.
10. Komisija, atsižvelgdama į bendruosius mokslinės veiklos kokybės ir tarptautiškumo
kriterijus, priima sprendimus dėl premijuoti teikiamų publikacijų ir projektų paraiškų atitikties
Aprašo 4 punkte nustatytiems reikalavimams. Premijos skiriamos tik už Komisijos sprendimu
atrinktas publikacijas ir (ar) projektų paraiškas.
11. Nesant galimybės skirti ar Fakulteto tarybai priėmus sprendimą neskirti maksimalios
Aprašo 4 punkte nurodytos premijos sumos, einamaisiais kalendoriniais metais visiems Komisijos
premijuoti atrinktiems Darbuotojams skiriamų premijų dydis yra nustatomas proporcingai nuo
maksimalaus premijos dydžio. Premijos už atitinkamą aukšto lygio mokslo pasiekimą dydis negali
viršyti Aprašo 4 punkte nurodytos sumos.
12. Darbuotojas, per kalendorinius metus pasiekęs daugiau nei vieną Aprašo 4 punkte
nurodytą aukšto lygio mokslo pasiekimą, gali pretenduoti į atitinkamą (daugiau nei vieną) premijų
skaičių.
13. Komisija sudaro premijuotinų aukšto lygio mokslo pasiekimų ir už juos Darbuotojams
skirtinų premijų sąrašą ir perduoda jį tvirtinti Fakulteto dekanui.
14. Fakulteto dekanas teikia Darbuotojams skirtinų premijų sąrašą Universiteto rektoriui.
Premijos Darbuotojams Universiteto rektoriaus įsakymu skiriamos paskutinį einamųjų metų ketvirtį
arba ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų ketvirtį.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Aprašo pakeitimus Fakulteto taryba teikia tvirtinti Universiteto rektoriui.
16. Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje.
________________

