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VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS
MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ
APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau – IMC)
mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato
kvalifikacinius reikalavimus, taikomus asmenims, kurie viešo konkurso būdu siekia eiti IMC
mokslo darbuotojų pareigas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
nuostatomis ir 2021 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-61
patvirtintais minimaliais kvalifikaciniais valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo
darbuotojų pareigybių reikalavimais.
3. Asmens atitikimą IMC nustatytiems mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikaciniams
reikalavimams ir turimą kompetenciją vertina IMC konkursų ir atestacijos komisija.
4. Pagrindinės Aprašo sąvokos:
4.1. Mokslo monografija – recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai
išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba
krypčiai savi moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių ar kita
mažiau paplitusia kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo
monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai.
4.2. 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. Leidyklos (leidėjo) tarptautiškumą vertina Institucijos
konkursų ir atestacijos komisija.
4.3. Tarptautinio lygio mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris
Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) duomenų bazėje paskelbimo metu buvo
atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3), arba
straipsnis, paskelbtas ketvirtojo kvartilio (Q4) mokslo žurnale ar mokslinių konferencijų leidinyje
be cituojamumo rodiklio, bet turintis WoS duomenų bazėje ne mažiau kaip 3 citavimus
(neįskaitant savicitavimų).
II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS
UŽIMTI

5. Į mokslo darbuotojų pareigybes IMC gali pretenduoti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie:
5.1. Atlieka mokslinius tyrimus ir skelbia jų rezultatus:
5.1.1. tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
5.1.2. mokslo monografijose, išleistose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose.
5.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus:
5.2.1. patentuoja išradimus Europos patentų biure (angl. EPO – European Patent Office),
Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų biure (angl. USPTO – United States Patent
and Trademark Office), Japonijos patentų biure (angl. JPO – Japan Patent Office), Korėjos
intelektinės nuosavybės biure (angl. KIPO – Korean Intellectual Property Office) ar Kinijos
nacionalinėje intelektinės nuosavybės administracijoje (angl. CNIPA – China National
Intellectual Property Administration) (toliau – Patentai);
5.2.2. registruoja augalų (išskyrus dekoratyvines) ar gyvūnų veisles Europos
specializuotuose centruose;
5.3. Vykdo tarptautinius ar nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) ar mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)
projektus;
5.4. Rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų
procese, vadovauja podoktorantūros stažuotėms.
5.5. Užsiima ugdomąja ar mokslo sklaidos veikla, atlieka kitus šalies ūkio, kultūros ir
visuomenės raidai svarbius darbus.
6. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti
mokslo darbuotojų pareigas:
6.1. Mokslininkas, pretenduojantis eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, turi:
6.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose ir vienu iš šių būdų:
6.1.1.1. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu
mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 12 tarptautinio lygio mokslo straipsnių;
6.1.1.2. ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių;
6.1.2. turėti vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: būti vadovavęs tarptautiniams ar
nacionaliniams MTEP ar MTEPI projektams ar institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų
programoms;
6.1.3. turėti mokslininkų rengimo patirties: būti vadovavęs doktorantui ar podoktorantūros
stažuotojui.
6.1.4. per paskutinius 5 metus, kai dirbo akademinį darbą (ėjo mokslo darbuotojo ar
aukštosios mokyklos dėstytojo pareigas), turi būti paskelbęs 5 tarptautinio lygio mokslo
straipsnius. Laikotarpis, kurio metu asmeniui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės
atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, į šį 5 metų laikotarpį neįtraukiamas.
6.2. Mokslininkas, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi:
6.2.1. mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose ir vienu iš šių būdų:
6.2.1.1. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 4
tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
6.2.1.2. ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
6.2.2. būti dalyvavęs vykdant tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI projektus, ar
būti vadovavęs doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui.
6.2.3. per paskutinius 5 metus, kai dirbo akademinį darbą (ėjo mokslo darbuotojo ar
aukštosios mokyklos dėstytojo pareigas), turi būti paskelbęs 3 tarptautinio lygio mokslo
straipsnius. Laikotarpis, kurio metu asmeniui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės
atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, į šį 5 metų laikotarpį neįtraukiamas.

6.3. Mokslininkas, pretenduojantis eiti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų
rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose, kuriuos
paskelbė ne anksčiau kaip prieš 5 paskutinius metus. Laikotarpis, kurio metu asmeniui buvo
suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, į šį 5 metų
laikotarpį neįtraukiamas.
6.4. Asmuo, pretenduojantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne
žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
7. Visais atvejais reikalaujamą minimalų skaičių tarptautinio lygio mokslinių straipsnių
galima sumažinti:
7.1. 3 vienetais už kiekvieną asmens užregistruotą Patentą;
7.2. 1 vienetu už kiekvieną asmens pateiktą Patento paraišką
III SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TAIKOMI ATESTUOJANT MOKSLO
DARBUOTOJUS
8. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, atestuojamiems už
penkerių metų kadenciją:
8.1. vyriausiasis mokslo darbuotojas turi formuoti ir vadovauti mokslinių tyrimų
tematikai, dalyvauti šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, vykdyti švietėjišką veiklą ir
per kadenciją turi atitikti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų:
8.1.1. paskelbti ne mažiau kaip 5 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;
8.1.2. paskelbti ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius ir paskelbti
recenzuotą mokslo monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos.
8.2. vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti mokslinių tyrimų tematikai,
dalyvauti šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, vykdyti švietėjišką veiklą ir per
kadenciją turi atitikti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų:
8.2.1. paskelbti ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;
8.2.2. paskelbti ne mažiau kaip 1 tarptautinio lygio mokslo straipsnį ir paskelbti
recenzuotą mokslo monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos.
8.3. mokslo darbuotojas turi vykdyti mokslinius tyrimus ir per kadenciją turi atitikti bent
vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų:
8.3.1. paskelbti 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;
8.3.2. paskelbti recenzuotą mokslo monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos
leidyklos;
8.4. jaunesnysis mokslo darbuotojas per kadenciją turi atitikti bent vieną šių jo
pareigybės kvalifikacinių reikalavimų:
8.4.1. paskelbti 1 tarptautinio lygio mokslo straipsnį;
8.4.2. paskelbti recenzuotą mokslo monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos
leidyklos;
9. Visais atvejais reikalaujamą minimalų skaičių tarptautinio lygio mokslinių straipsnių ar
straipsnių recenzuojamuose leidiniuose per kadenciją galima sumažinti:
9.1. 3 vienetais už kiekvieną asmens užregistruotą Patentą;
9.2. 1 vienetu už kiekvieną asmens pateiktą Patento paraišką;
9.3. 1 vienetu už visus per kadenciją vykdytus MTEP ar MTEPI projektus, kuriuose buvo
pagrindinis vykdytojas, ar užsakomuosius MTEP darbus, kurių (projektų ir užsakomųjų MTEP
darbų) bendra vertė ataskaitiniu laikotarpiu buvo ne mažesnė kaip 100 000 Eur. Atestuojamas
darbuotojas turi pateikti vykdytų projektų ir užsakomųjų darbų sąrašą, nurodant darbo krūvį ir
pareigas juose.

10. Komisija, atestuodama mokslo darbuotoją, taiko kvalifikacinius reikalavimus
proporcingai mokslo darbuotojo užimamai etato daliai (įskaičiuojant projektuose užimtus etatus),
bet ne didesnius kaip už 1 pilną etatą.
11. Atestacijos metu užskaitomi tik tie mokslinės veiklos rezultatai, kurie paskelbti su IMC
afiliacija, ir tik tos MTEP projektų lėšos, kurios tvarkomos IMC buhalterinėje apskaitoje.
IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Asmenims, viešo konkurso būdu priimtiems į mokslo darbuotojų pareigas iki šių
reikalavimų įsigaliojimo ir atestuojamiems jų einamosios kadencijos metu, taikomi iki šio
nutarimo įsigaliojimo IMC mokslo tarybos nustatyti mokslo darbuotojų pareigybių
kvalifikaciniai reikalavimai.
13. Šiame Apraše nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems konkurso
būdu užimti mokslo darbuotojų pareigas, taikomi nuo 2025 m. sausio 1 d., o reikalavimai
atestacijai, asmenims, laimėjusiems konkursą užimti mokslo darbuotojų pareigas po šio Aprašo
patvirtinimo datos.

