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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas yra stiprinti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) 

Filologijos fakulteto (toliau – Fakultetas) darbuotojų, vykdančių mokslo tyrimus ir (ar) dalyvaujančių 

mokslo projektuose kvalifikaciją, didinti Fakulteto ir Universiteto žinomumą bei akademinę 

reputaciją. Aprašu nustatomi tyrėjų skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus principai ir jų 

taikymas Fakultete. 

2. Aprašas taikomas visiems akademiniams ir neakademiniams Fakulteto darbuotojams, su 

Fakulteto prieskyra publikavusiems mokslo darbus ir (ar) pasiekusiems kitų reikšmingų mokslo 

pasiekimų (toliau – tyrėjai). 

 

II SKYRIUS 

SKATINIMO UŽ AUKŠTO LYGIO MOKSLO PASIEKIMUS TVARKA 

 

3. Fakulteto tyrėjai už aukšto lygio mokslo veiklą skatinami jiems skiriant vienkartines 

premijas. Fakulteto tyrėjų skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus skirtų lėšų fondas 

sudaromas kiekvienais kalendoriniais metais atsižvelgus į Fakulteto gaunamą finansavimą, o šio 

fondo sudarymo principus ir dydį kiekvienais metais Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu iki 

kovo 1 d. tvirtina Fakulteto taryba (toliau – Taryba). Skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus 

skiriama Fakulteto akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo dalis nustatoma vadovaujantis 

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), ir kitais Universiteto teisės 

aktais. 

4. Fakulteto tyrėjų skatinimui už aukšto lygio mokslo pasiekimus fondo lėšos skiriamos: 

4.1. vienkartinėms premijoms už tarptautinio lygio publikacijas, išleistas tarptautinėse ir 

kitose leidyklose. Leidyklos ir mokslo publikacijos lygį nustato Fakulteto Mokslo kolegija (toliau – 

Kolegija), vadovaudamasi mokslo veiklos kokybės, tarptautiškumo ir tarpdalykiškumo kriterijais, 

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

meno veiklos vertinimo apraše, patvirtintame 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“, pateiktu humanitarinių mokslų srities mokslo darbų rūšių 

klasifikavimu ir Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių 

kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 

29 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, pateikiamomis bendrosiomis tarptautinės 

mokslo leidyklos ir tarptautinio lygio mokslo publikacijos apibrėžtimis: 

4.1.1.  Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) – leidykla (leidėjas), nuolat 

leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) 

darbus, periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir 

tarptautinį pripažinimą internetu; 



2 

 

4.1.2.  Tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 

straipsnis, paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba 

kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių 

mokslininkų tyrimų rezultatai ir (ar) kurio sudarytojai ar redaktoriai yra pripažinti mokslo srities 

(krypties) atstovai; 

4.1.3.  Aprašo 4.1 papunktyje paminėtuose dokumentuose nenumatytais atvejais 

publikacijos lygis nustatomas Kolegijos sprendimu; 

4.1.4. Nustatomi tokie premijų už mokslo publikacijas maksimalūs dydžiai: 

 

Mokslo publikacijos rūšis 

Procentinė bazinės mėnesinės algos dalis 

nustatyti maksimalų premijos dydį 

Išleista tarptautiniu 

mastu pripažintoje 

mokslo leidykloje  

Išleista kitoje 

leidykloje 

Monografija  300 proc. 150 proc. 

Mokslo studija mokslo recenzuojamame 

žurnale (ne mažesnės kaip 2 a. l. apimties) 
200 proc. 100 proc. 

Mokslo studija kitame recenzuojamame 

leidinyje (rinkinyje ir kt.) arba atskiru leidiniu 

(ne mažesnės kaip 2 a. l. apimties) 

140 proc. 70 proc. 

Straipsnis mokslo recenzuojame žurnale 70 proc. – 

Straipsnis recenzuojamame leidinyje (rinkinyje 

ir kt.) 
50 proc. – 

Taikomasis mokslo darbas: mokslinis šaltinio 

leidimas, mokslinis vertimo leidimas, mokslinis 

žodynas, enciklopedija, (bio) bibliografija ir kt. 

(premijavimo dydis nustatomas Kolegijos pagal 

darbo žanrą ir mokslo / tiriamojo darbo apimtį) 

200 proc. 100 proc. 

4.2. vienkartinėms premijoms už tarptautiniu mastu pripažintoje mokslo leidykloje išleistą 

mokslo darbo sudarymą – iki 100 proc. BA, už kitoje leidykloje išleistą mokslo darbo sudarymą – iki 

50 proc. BA;  

4.3. vienkartinėms premijoms už pateiktą ir ekspertų teigiamai (virš slenkstinio balo) 

įvertintą tarptautinio mokslo projekto paraišką – iki 40 proc. BA, jei paraiška nebuvo skatinta iš kitų 

šaltinių (tarptautiniu mokslo projektu laikomas užsienio ar tarptautinių fondų lėšomis finansuojamas 

projektas; ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai nėra laikomi tarptautiniais); premija 

skiriama tarptautinio mokslo projekto vadovui ir vadovo siūlymu projektą rengusiems tyrėjams, 

atsižvelgus į jų indėlį rengiant paraišką. 

5. Premijai teikiama publikacija privalo atitikti Aprašo 4.1 papunktyje įvardytus ir šiuos 

reikalavimus: 

5.1. Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (toliau – eLaba) publikacija yra 

užregistruota ir priskirta Universitetui. Jei tyrėjas dirba ne tik Fakultete, premijuojamos tik Fakultetui 

priskirtos publikacijos arba jų dalys; 

5.2. premijoms gali būti teikiamos ankstesniais kalendoriniais metais iki premijavimo metų 

išleistos publikacijos. 

6. Premijai teikiama tarptautinio mokslo projekto paraiška privalo turėti Fakulteto prieskyrą, 

o jos ekspertinis vertinimas turi būti gautas praėjusiais metais (premijavimo metų atžvilgiu). 

7. Informaciją apie svarstytinus premijuoti aukšto lygio mokslo darbus (išvardytus Aprašo 

4.1–4.3 papunkčiuose) iki einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 d. surenka, patikrina ir Kolegijai 

pateikia Fakulteto institutų direktoriai.  

8. Iki einamųjų metų gegužės 15 d. Kolegija apsvarsto ir patvirtina Fakulteto tyrėjų, siūlomų 

skatinti už aukšto lygio mokslo pasiekimus, sąrašą ir teikia jį derinti Fakulteto dekanui.  
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9. Fakulteto dekanas, atsižvelgdamas į Kolegijos pateiktą Fakulteto tyrėjų, siūlomų skatinti 

už aukšto lygio mokslo pasiekimus, sąrašą ir turimas Fakulteto tyrėjų skatinimui už aukšto lygio 

mokslo pasiekimus fondo lėšas, teikia jo aprobuotą premijuotinų tyrėjų sąrašą Universiteto rektoriui 

arba jo įgaliotam asmeniui. Nesant galimybės skirti ar priėmus sprendimą neskirti maksimalios 

premijos sumos, tais kalendoriniais metais visiems atrinktiems premijų gavėjams skiriamas 

proporcingai vienodas premijos dydis (dalis) nuo maksimalios sumos. Fakulteto dekano teikimu, 

premijos tyrėjams skiriamos Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu. Premija už 

aukšto lygio mokslo pasiekimus tam pačiam tyrėjui gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per metus. 

10. Jei Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose išvardytų mokslo publikacijų autorių (mokslo tekstų 

vertėjų, mokslinių redaktorių ir kt.) yra daugiau nei vienas, numatyta premijos suma paskirstoma 

proporcingai autoriniam indėliui. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Aprašo pakeitimus, suderintus su Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta skatinimo už 

aukšto lygio mokslo pasiekimus komisija, Fakulteto taryba teikia tvirtinti Universiteto rektoriui. 

12. Patvirtintas Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 

 

____________________________ 


