
PREMIJAVIMO UŽ MOKSLINĘ PRODUKCIJĄ TVARKOS APRAŠAS  

VU BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTO  

MOKSLO DARBUOTOJAMS IR  KITIEMS TYRĖJAMS   

 

 1.1. Mokslo darbuotojui ar tyrėjui, paskelbusiam mokslinį straipsnį leidiniuose 

referuojamuose ir turinčiuose citavimo rodiklį duomenų bazėje Web of Science
TM

 ir patenkančiuose 

į konkrečios kategorijos pirmą arba antrą kvartiles (Q1 ir Q2), sekančiais metais po straipsnio 

paskelbimo mokama premija. Premijos dydis priklauso nuo žurnalo kvartilės. Publikacijoms 

žurnaluose, patenkančiuose į pirmąją savo kategorijos kvartilę (Q1) premija gali siekti iki 430 

Eur/mėn,  publikacijoms žurnaluose, patenkančiuose į antrąją savo kategorijos kvartilę (Q2) premija 

gali siekti iki 330 Eur/mėn.  Už trumpą pranešimą mokama  1/2 premijos. Premijos dydis gali būti 

keičiamas atsižvelgiant į instituto biudžetą. Jei straipsnio autorių yra daugiau negu vienas – 

paskirtos sumos dalijamos visiems autoriams po lygiai.  

Atskiru instituto kolegijos sprendimu gali būti skiriama papildoma premija autoriams straipsnių, 

įvertintų daugiausia taškų pagal ŠMM mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų vertinimo 

metodikos 2011/04/08 Nr.V-571  formulę: 
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NIA – institucijos autorių skaičius 

NA – autorių skaičius 

NIP – užsienio prieskyrų skaičius  

IF – cituojamumo rodiklis 

AIF – agreguotas cituojamumo rodiklis 
 

Pasikeitus ŠMM mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų  vertinimo metodikai, skatinimo 

metodika gali būti keičiama, pritaikant ją prie ŠMM patvirtintos mokslo darbų vertinimo 

metodikos. 

Premijos mokamos autoriams, esantiems instituto etatų sąraše, kalendorinių metų eigoje remiantis 

„Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybinio atlyginimo, priemokų, premijų ir kitų 

atlyginimų bei paskatinimų už darbą ir nuopelnus skyrimo tvarkos aprašu“, ne dažniau kaip keturios 

premijos per metus.  

 Mokslo darbuotojai ar tyrėjai, kurių darbovietė nėra pagrindinė, mokama ½ premijos. Premija  

nemokama, jei VU Biotechnologijos institutas neįrašytas į straipsnio autorių institucijų sąrašą. 

Premijos dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į instituto biudžetą. 

 1.2. Mokslo darbuotojams ar tyrėjams, paskelbusiems straipsnį žurnaluose, kurių 

cituojamumo rodiklis IF>9, mokama papildoma vienkartine premija – 1700 Eur. Premijos dydis 

gali būti keičiamas atsižvelgiant į instituto biudžetą. Vienkartinė premija didinama 150 Eur didėjant 

žurnalo cituojamumo rodikliui (IF>10 - 1850 Eur, IF>11 – 2000 Eur, IF>12 – 2150 Eur ir t.t.). Jei 

straipsnio autorių yra daugiau negu vienas, premija dalijama autoriams po lygiai. Premija mokama 

instituto etatų sąraše esantiems straipsnio autoriams. Premija nemokama, jei VU Biotechnologijos 

institutas nepaminėtas tarp straipsnio autorių institucijų. 

 1.3. Mokslo darbuotojui ar tyrėjui, pateikusiam paraišką Europos patentui (EPO), JAV 

patentui ar patentui pagal tarptautinę kooperacijos sutartį (PCT) gauti, sekančiais metais po 

paraiškos priėmimo mokama 430 Eur/mėn premija. 

 1.4. Darbuotojui, išleidusiam mokslinę monografiją arba monografijos skyrių Vakarų šalių 

leidyklose, skiriama premija. Jos dydį, kiekvienai monografijai ar monografijos skyriui 

individualiai, instituto direktoriaus teikimu, nustato Instituto kolegija po metinio instituto 

darbuotojų pokalbio.  


