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PATVIRTINTA
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Inovatyvios medicinos centro
mokslo tarybos 2017 m. vasario 9 d.
(protokolas Nr. PR-2017/1)

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS
CENTRO EMERITŪROS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau – Centras)
emeritūros nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Centro mokslininko emerito vardo (statuso)
suteikimo sąlygas, tvarką ir dalyvavimo Centro mokslinėje ir kitoje veikloje garantijas.
2. Nuostatai priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Centro
įstatais.
3. Šiuose Nuostatuose naudojamos sąvokos:
3.1. Mokslininkas emeritas – įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekęs ir su
Centru sudarytą darbo sutartį nutraukiantis nepriekaištingos reputacijos vyriausiasis mokslo
darbuotojas, aktyviai dirbęs mokslinį darbą (parengęs aukšto lygio mokslo darbų, vadovavęs
mokslininkų rengimui), kuriam už ypatingus nuopelnus mokslui Centro mokslo taryba (toliau
Mokslo taryba) suteikė mokslininko emerito vardą (statusą).
3.2. Emeritūros komisija – Mokslo tarybos nutarimu sudaryta komisija, kuri svarsto
kandidatų, kuriems siūloma suteikti šiuose Nuostatuose numatytą mokslininko emerito vardą
(statusą), kandidatūras ir teikia išvadą Centro direktoriui (toliau – Direktorius).
II SKYRIUS
MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO TVARKA
4. Šiuose Nuostatuose numatytą Centro mokslininko emerito vardą (statusą) suteikia Mokslo
taryba Direktoriaus arba Mokslo tarybos pirmininko teikimu. Kandidatus Centro mokslininko
emerito vardui (statusui) suteikti gali iškelti bet kuris Mokslo tarybos narys, pateikdamas siūlymą
Direktoriui arba Mokslo tarybos pirmininkui.
5. Kandidato į Centro mokslininko emerito vardą (statusą) pateikti šių Nuostatų 10 punkte
nurodyti dokumentai pateikiami įvertinti Emeritūros komisijai (toliau – Komisija), kurią sudaro
nariai pagal pareigas (ex officio), Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas mokslo rekalams, Mokslo
tarybos pirmininkas ir ne mažiau kaip du kiti Mokslo tarybos nariai. Mokslo tarybos pirmininkas
(ex officio) yra Komisijos pirmininkas. Mokslo tarybos skirtų Komisijos narių kadencija sutampa
su Mokslo tarybos kadencija. Komisija pirmojo posėdžio metu iš Mokslo tarybos skirtų Komisijos
narių išrenka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu
paprastąja visų Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame
dalyvauja daugiau nei pusė narių. Komisijos veiklai reikiamas materialines ir organizacines sąlygas
užtikrina Direktorius.
6. Direktorius Mokslo tarybai teikia tik tas kandidatūras, dėl kurių atitikimo šiuose
Nuostatuose keliamiems reikalavimams Komisija priėmė teigiamą išvadą. Mokslo tarybai kartu su
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Direktoriaus teikimu teikiama Komisijos išvada dėl kiekvienos kandidatūros atitikimo keliamiems
reikalavimams ir dokumentai apie kandidatą, kuriais remiantis Komisija priėmė išvadą.
7. Mokslo tarybos nutarimas suteikti šiuose Nuostatuose numatytą Centro mokslininko
emerito vardą (statusą) priimamas slaptu balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Mokslo
tarybos narių balsų dauguma.
III SKYRIUS
CENTRO MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO IR
DALYVAVIMO CENTRO VEIKLOJE SĄLYGOS
8. Kandidatas, kuriam siūloma suteikti Centro mokslininko emerito vardą (statusą), turi turėti
ne trumpesnį kaip 30 metų mokslininko darbo stažą, iš jų ne mažiau kaip 5 metus Centre ėjęs
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, būti parengęs aukšto lygio mokslo darbų ir vadovavęs ne
mažiau kaip 5 mokslininkų rengimui. Kandidatas Centro mokslininko emerito vardui (statusui)
teikimo metu turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyto pensinio amžiaus.
9. Mokslininko emerito vardas gali buti suteiktas išėjusiems į pensija vyriausiems mokslo
darbuotojams, neturintiems darbo sutarciu su Centru ar kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu.
10. Kandidatai, pretenduojantys gauti Centro mokslininko emerito vardą (statusą) pateikia
šiuos dokumentus:
10.1. prašymą Direktoriaus arba Mokslo tarybos pirmininko vardu (1 priedas);
10.2. anketą (2 priedas);
10.3. mokslinės ir akademinės veiklos apžvalgą, pasirašytą Direktoriaus pavaduotojo mokslo
reikalams;
10.4. gyvenimo aprašymą (Curriculum vitae);
10.5. visų mokslinių publikacijų sąrašą, patvirtintą Centro mokslinio sekretoriaus (3 priedas);
10.6. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pretendento nuopelnus ir pripažinimą.
11. Direktorius arba Mokslo tarybos pirmininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
kandidatūras mokslininko emerito vardui (statusui) suteikti teikia Komisijai. Kartu Komisijai
pateikiami visi dokumentai, nurodyti Nuostatų 10 punkte.
12. Sprendimą dėl Centro mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo Mokslo taryba
priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo mokslininko emerito vardui (statusui) suteikti
dienos.
13. Direktoriaus ir Mokslo tarybos pirmininko pasirašytas mokslininko emerito vardo
(statuso) pažymėjimas įteikiamas Mokslo tarybos posėdyje.
14. Mokslininkas emeritas turi teisę:
14.1. savanoriškai dalyvauti Centro mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje;
14.2. nemokamai naudotis Centro informacinėmis paslaugomis bei kita Centro infrastruktūra;
14.3. mokslininkui emeritui gali būti suteikiama darbo vieta.
15. Mokslininko emerito pareigos:
15.1. garsinti Centro vardą ir jo mokslo pasiekimus;
15.2. parengtų mokslinių publikacijų prieskyroje nurodyti Centro afiliaciją;
15.3. laikytis Centro akademinės etikos kodekso.
16. Mokslininkui emeritui gali būti mokama Mokslo tarybos nustatyto dydžio mėnesinė
išmoka. Mokslininkas emeritas turi teisę atsisakyti išmokos.
17. Mokslininkui emeritui mėnesinė išmoka pradedama mokėti nuo kito, po mokslininko
emerito vardo (statuso) suteikimo ar darbo sutarties nutraukimo (jeigu darbo sutartis nutraukiama
vėliau nei suteikiamas mokslininko emerito vardas (statusas)) datos, mėnesio pirmos dienos. Jeigu
asmuo, kuriam yra mokama mokslininko emerito išmoka, sudaro darbo sutarti su Centru, kitu
juridiniu arba fiziniu asmeniu, mokslininko emerito išmokos mokėjimas laikinai, kol darbo sutartis
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bus nutraukta, sustabdomas. Darbo sutartis nutraukiama ne vėliau kaip per mėnesį nuo mokslininko
emerito vardo (statuso) suteikimo.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOS NUOSTATOS
18. Informacija apie mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimą ar panaikinimą saugoma
Centre, įregistravus Centro personalo duomenų bazėje.
19. Mokslininko emerito vardas (statusas) gali būti panaikintas:
19.1. jei asmuo pažeidžia šių nuostatų 15.2 ir (ar) 15.3 punktų nuostatas;
19.2. asmens prašymu.
20. Direktorius, gavęs informaciją apie galimus mokslininko emerito dalyvavimo Centro
veikloje sąlygų pažeidimus, nurodytus šių nuostatų 15.2 ir (ar) 15.3 punktuose, perduoda ją
Komisijai ir gavęs Komisijos patvirtinančią išvadą apie, teikia mokslo tarybai siūlymą panaikinti
mokslininko emerito vardą (statusą). Mokslo taryba slaptu balsavimu paprastąja balsų dauguma
nusprendžia apie vardo (statuso) panaikinimą arba nepanaikinimą.
21. Mokslininkas emeritas Mokslo tarybos nutarimu netekęs emerito vardo (statuso), nuo
nutarimo įsigaliojimo datos netenka teisių, numatomų šių Nuostatų III skyriuje.
22. Ginčus, kylančius tarp Centro mokslininkų emeritų ir Centro, nagrinėja Mokslo tarybos
sudaryta komisija.
23. Šie nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir gali
būti keičiami Mokslo tarybos nustatyta tvarka.
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Valstybinio mokslinio tyrimo instituto
Inovatyvios medicinos centro
emeritūros nuostatų
1 priedas
VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO
_vyriausiojo mokslo darbuotojo
(pareigos)

____________________________________
(vardas ir pavardė)

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Inovatyvios medicinos centro
Direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS
CENTRO MOKSLININKO EMERITO VARDO (STATUSO) SUTEIKIMO
20..... - ... - ...
Vilnius
Prašau suteikti Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro
mokslininko emerito vardą (statusą). Su emeritūros nuostatais susipažinau ir įsipareigoju jų laikytis.

Pridedama:
1. Pretendento Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro
mokslininko emerito vardui (statusui) gauti anketa;
2. Gyvenimo aprašymas (Curriculum vitae);
3. Mokslinės ir akademinės veiklos apžvalga;
4. Mokslinių publikacijų sąrašas.

___________________________
(parašas)
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Valstybinio mokslinio tyrimo instituto
Inovatyvios medicinos centro
emeritūros nuostatų
2 priedas
PRETENDENTO VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO MOKSLININKO
EMERITO VARDUI (STATUSUI) GAUTI ANKETA
_____________________________________________________
(Vardas ir pavardė)
______________________________________________________
(Mokslo sritis)

1.

Darbo stažas Centre (įskaitomas ir darbo stažas buvusiuose
Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute ir Imunologijos
institute) (metais, nuo - iki)

2.

Mokslininko darbo stažas (metais, nuo - iki)

3.

Darbo stažas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose (metais, nuo - iki)

4.

Monografijos, mokslo
studijos, fundamentinės
mokslo publikacijos

5.

6.

Vadovėliai

Moksliniai straipsniai
recenzuojamuose
leidiniuose

Skaičius
Penkių reikšmingiausių darbų bibliografija
Skaičius
Penkių reikšmingiausių vadovėlių
bibliografija
Bendras skaičius
Skaičius Web of Science DB**
Citavimų skaičius remiantis Web of
Science DB
Dešimties reikšmingiausių mokslinių
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straipsnių bibliografija
7.
8.
9.

10.

11.

Pranešimų skaičius
Penkios reikšmingiausios konferencijos
(pavadinimas, metai, vieta)
Tarptautinių
Patentų skaičius
Lietuvos
Skaičius
Vadovavimas moksliniams
Penkių reikšmingiausių projektų
projektams
pavadinimas, finansavimo šaltinis, metai
Skaičius
Dalyvavimas mokslinių
žurnalų redakcinėse
Trys reikšmingiausi žurnalai ir pareigos
kolegijose
(žurnalo pavadinimas, metai, pareigos)
Bendras skaičius (doktorantai (aspirntai),
Vadovavimas disertacinių
eksternai)
darbų rengimui
Apgynusių doktorantų (aspirantų) skaičius
Kviestiniai pranešimai
konferencijose

12.

Administracinė veikla
(Pareigos (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, tarybos pirmininkas,
mokslinis sekretorius, padalinio vadovas ir kt.) ir metų skaičius)

13.

Ekspertinė veikla (tarptautinių ir Lietuvos mokslo projektų ir programų
vertinimas)

Pripažinimas (narystė akademijose, Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir
meno draugijose, garbės vardai ir kt.)
Apdovanojimai (Lietuvos ir užsienio šalių ordinai, medaliai,
15.
nacionalinės mokslo ir meno premijos, mokslininkų stipendijos ir kt.)
16. Kiti ypač reikšmingi moksliniai ir pedagoginiai pasiekimai
** – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazė.
14.

Parašas______________

Data______________
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Valstybinio mokslinio tyrimo instituto
Inovatyvios medicinos centro
emeritūros nuostatų
3 priedas

VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

____vyriausiojo mokslo darbuotojo________
(pareigos)

____________________________________
(vardas ir pavardė)

Mokslinių publikacijų
SĄRAŠAS
(Pastaba. Kiekvienos publikacijų rūšies skiltyje publikacijos pateikiamos chronologiškai nuo
naujausių iki seniausių)

MONOGRAFIJOS, MOKSLO STUDIJOS, FUNDAMENTINĖS MOKSLO
PUBLIKACIJOS (KRITINIAI ŠALTINIŲ LEIDIMAI, TAIKOMIEJI DARBAI) IR KT.
1. ......................................
2. ......................................
STRAIPSNIAI
(recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir
turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“)

1.....................................
2. ………………………
STRAIPSNIAI
(kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose)
1. ......................................................
2. …………………………………..

TARPTAUTINIAI PATENTAI
1. ........................................................
2. .........................................................
LIETUVOS PATENTAI
1. ........................................................
2. ..........................................................
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STUDIJŲ VADOVĖLIAI IR MOKOMOSIOS KNYGOS
1. .......................................
2. ......................................

KITOS KNYGOS
(žodynai, žinynai, vertimai, atlasai, katalogai ir kt.)
1. ........................................................
2. ..........................................................

KITOS PUBLIKACIJOS
(išskyrus konferencijų pranešimų medžiagą ir tezes)
1. .........................................................
2. ........................................................

_____________________
(mokslininko parašas)

TVIRTINU
Centro mokslinis sekretorius
_____________________
(vardas ir pavardė)

_____________________
(parašas)

