
       

PATVIRTINTA: 

ASU Senato posėdyje  

2017 m. vasario mėn. 20 d.  

protokolas Nr. 564 

 

PRIĖMIMO Į ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO TREČIOSIOS 

PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJAS 

2017 METAIS TAISYKLĖS 
 

1. Doktorantūros mokslo krypčių, į kurias organizuojamas priėmimas, sąrašas:  

Krypties 

kodas 
Mokslo kryptis 

Doktorantūros 

institucija 

Administruojantis 

(koordinuojantis) 

universitetas 

Studijų 

forma 

ir 

trukmė 

metais 

Suteikiamas 

mokslo laipsnis 

NL I 

03 S Vadyba  
VDU, KU, ASU, 

MRU, ŠU 
VDU 4 6 

Socialinių mokslų 

daktaras 

04 S Ekonomika 
VDU, ASU, ŠU 

MRU, ISM VEU   
VDU 4 6 

Socialinių mokslų 

daktaras 

03 B 
Ekologija ir 

aplinkotyra 

VDU, ASU, 

LAMMC 
VDU 4 6 

Biomedicinos 

mokslų daktaras 

01 A Agronomija ASU, LAMMC ASU 4 6 
Žemės ūkio 

mokslų daktaras 

04 A Miškotyra ASU, LAMMC ASU 4 6 
Žemės ūkio 

mokslų daktaras 

03 T 
Transporto 

inžinerija 
VGTU, ASU ir KU VGTU 4 6 

Technologijos 

mokslų daktaras 

04 T 
Aplinkos 

inžinerija  
KTU, ASU ir LEI KTU 4 6 

Technologijos 

mokslų daktaras 

09 T 
Mechanikos 

inžinerija 
KTU ir ASU KTU 4 6 

Technologijos 

mokslų daktaras 

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.  

Nuolatinės studijos – studijos ir moksliniai tyrimai vykdomi darbo dienomis Universiteto darbo 

tvarkos taisyklėse numatytu laiku. Ištęstinės studijos – studijos ir moksliniai tyrimai vykdomi pagal 

individualius grafikus.  

2. Priėmimas į doktorantūros studijas, kai administruojantis (koordinuojantis) universitetas 

yra ne ASU 

Priėmimas į Vadybos, Ekonomikos, Ekologijos ir aplinkotyros, Transporto inžinerijos, 

Aplinkos inžinerijos, Mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūros studijas vykdomas 

pagal atitinkamos krypties mokslo doktorantūros reglamentą ir administruojančio (koordinuojančio) 

universiteto patvirtintas priėmimo į doktorantūrą taisykles.  

3. Priėmimas į doktorantūros studijas, kai administruojantis (koordinuojantis) universitetas 

yra ASU 

Aleksandro Stulginskio universitete organizuojamas ir vykdomas priėmimas į Agronomijos ir 

Miškotyros mokslo krypčių doktorantūrą, kai įstojusieji pageidauja studijuoti ir doktorantūros 

mokslinius tyrimus atlikti ASU. 

 



3.1. Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso tvarka 

Vadovaujantis Universiteto Senato patvirtintais mokslo krypčių doktorantūros reglamentais, 

disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas skelbiamas ne vėliau kaip prieš vieną 

mėnesį iki priėmimo į doktorantūrą paskelbimo. Tematikos turi atitikti Doktorantūros institucijų 

vykdomų mokslinių tyrimų kryptis.  

Konkursą organizuoja Universiteto mokslinis sekretorius, o jį vykdo Doktorantūros komitetas.  

Agronomijos ir Miškotyros mokslo krypčių disertacijų tematikoms ir doktorantų vadovams 

konkursas skelbiamas nuo vasario 23 d. iki kovo 17 d., kitų doktorantūros krypčių – pagal 

koordinuojančių institucijų nustatytą datą ir tvarką. 

Mokslininkai, atitinkantys doktorantūros mokslo kryptį ir tenkinantys mokslo doktorantūros 

reglamente numatytus kvalifikacinius reikalavimus doktorantūros proceso dalyviams mokslo 

kryptyje ir planuojantys dalyvauti konkurse, privalo mokslo krypties doktorantūros komiteto 

pirmininko vardu  atitinkamo fakulteto mokslo prodekanui, suderinus su instituto direktoriumi 

pateikti tokius dokumentus: 

 prašymą; 

 disertacijos temos pagrindimą; 

 gyvenimo aprašymą  (pageidautina Europass forma); 

 mokslinių publikacijų „ISI WEB of Science“ leidiniuose su citavimo indeksu už visą 

gyvenimą, kitų už paskutinius 5 metus sąrašą, patvirtintą Universiteto bibliotekos 

darbuotojos. 
Dokumentų formos patalpintos: http://asu.lt/mokslas/doktorantura-ir-podoktorantura/bendra-informacija/ 

 

Visų mokslo krypčių disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų kandidatūros, atsižvelgiant į 

disertacijų temų pagrindimą, įdirbį, vykdomus mokslinius projektus, ankstesnių ir esamų doktorantų 

rengimo efektyvumą turi būti apsvarstytos fakulteto taryboje.  

Agronomijos ir Miškotyros mokslo krypčių konkursui teikiamus dokumentus kartu su fakulteto 

tarybos protokolo išrašu atitinkamo fakulteto mokslo prodekanas iki kovo 28 d. (kitų doktorantūros 

krypčių – ne vėliau kaip 1 sav. iki koordinuojančių institucijų nurodytos datos) pateikia moksliniam 

sekretoriui. 

Mokslinis sekretorius apibendrina gautą informaciją ir per 3 darbo dienas pateikia mokslo 

krypčių doktorantūros komitetų pirmininkams arba koordinuojančių institucijų doktorantūros 

skyriams. 

Agronomijos ir Miškotyros mokslo krypčių disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų atranką 

bei konkurso sąrašą iki balandžio 14 d. (kitų doktorantūros krypčių – pagal koordinuojančių 

institucijų nustatytą datą ir tvarką) sudaro doktorantūros komitetai. Konkurso tvarka atrinktų 

doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų sąrašas įforminamas doktorantūros komiteto 

protokolu. 

Komitetas disertacijų tematikos ir doktorantų vadovų konkurso posėdžio protokolą pateikia 

Universiteto moksliniam sekretoriui, kuris yra atsakingas, kad konkurso metu atrinktų disertacijų 

tematikų sąrašas būtų paskelbtas Doktorantūros institucijų tinklalapiuose. 

 

3.2. Konkursinių eilių sudarymo principai  

Asmenys, pageidaujantys studijuoti ir atlikti tyrimus Agronomijos ir Miškotyros mokslo 

krypčių doktorantūroje, turi atitikti pasirengimui nustatytus reikalavimus. Jie atrenkami konkursinės 

eilės tvarka pagal suminį konkursinį balą, kuris apskaičiuojamas pagal magistrantūros studijų 

rezultatus, paskelbtus mokslo straipsnius ir motyvacinį pokalbį.  

Konkursinė eilė sudaroma ir suminis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal lentelėje 

nurodytus kriterijus ir formulę: 

 

http://asu.lt/mokslas/doktorantura-ir-podoktorantura/bendra-informacija/


 

* MS – mokslo straipsnių įvertinimas balais apskaičiuojamas taip: 

 Mokslo straipsnis, paskelbtas tarptautiniame „ISI WEB of Science“ leidinyje, su citavimo indeksu – 6,0 balai; 

 Mokslo straipsnis, paskelbtas tarptautiniame „ISI WEB of Science“ leidinyje (įskaitant „proceedings“) – 4,0 

balai; 

 Mokslo straipsnis, paskelbtas tarptautiniame „ISI Master list“ arba referuojamame (TDB) leidinyje, kai 

žurnalo steigėjas / leidėjas yra ASU – 3,2 balo; 

 Mokslo straipsnis, paskelbtas referuojamame (TDB) leidinyje  – 2,0 balai; 

 Kiti mokslo straipsniai (įskaitant ir konferencijų pranešimų tezes) vertinami iki 2,0 balų, jeigu jų bendra 

apimtis ne mažesnė kaip vienas spaudos lankas. 

Mokslo straipsniai vertinami atsižvelgiant į autoriaus – pretendento į doktorantus indėlį (asmeninis indėlis yra 

proporcingas autorių skaičiui, jeigu indėlis kitoks, pateikiama visų autorių pasirašyta deklaracija, nurodant 

kiekvieno autoriaus indėlį). Jei ƩMS ≥10,0 balų, tai į suminio konkursinio balo formulę įrašoma tik 10,0 balų. 
 

Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių: 

Pirmenybė prioriteto tvarka suteikiama: 

 paskelbusiems pasirinktos mokslo krypties publikacijas; 

 turintiems potencialaus doktorantūros vadovo rekomendaciją; 

 turintiems patirtį mokslinėje veikloje bei pasiekimus moksliniuose tyrimuose ir 

eksperimentinėje plėtroje (MTEP); 

 magistrantūros studijos kryptis artima doktorantūros mokslo krypčiai; 

 baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis; 

 dalyvauja arba planuoja dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose, kurių rezultatai bus 

panaudoti daktaro disertacijoje. 

3.3. Priėmimo vykdymas  

Priėmimas vyksta tuo pačiu metu į nuolatines ir ištęstines studijas 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Konkurso į doktorantūrą skelbimas Birželio 1 d. 

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir 

dokumentų registracija 

Birželio 12 – birželio 23 d. d. iki 14 val. Universiteto 

mokslinei sekretorei 

Agronomijos krypties priėmimo Liepos 3 d. 10 val. (C. R. 324 kab.) 

Kryp-

ties 

kodas 

Mokslo 

kryptis 

Kokio pasi-

rengimo 

asmenys 

priimami 

Atrankos kriterijai ir svertiniai 

koeficientai 
Suminio konkursinio balo 

formulė 
Atrankos kriterijus 

Svertinis 

koeficien-

tas 

01 A 
Agrono-

mija 

Asmenys, 

įgiję 

magistro 

kvalifika-

cinį laipsnį 

arba jį 

atitinkančią 

aukštojo 

mokslo 

kvalifika-

ciją 

Magistrantūros ar ją 

atitinkančių studijų dalykų, 

praktikų ir baigiamųjų 

atsiskaitymų galutinių 

įvertinimų aritmetinis 

svertinis vidurkis (pagal 

įrašus diplomo priedėlyje 

(priede). 

0,4 

3,03,04,0

1

1 



 






 MPMS

K

KD

KB
n

i

i

n

i

ii  

 
KB – suminis konkursinis balas; 

D - i-ojo magistrantūros studijų 

dalyko (praktikos, baig. 

atsiskaitymo) įvertinimas balais; 

K – i-ojo  magistrantūros studijų 

dalyko (praktikos, baig. 

atsiskaitymo) apimtis  kreditais; 

n - magistrantūros studijų dalykų 

(praktikų, baig. atsiskaitymų) 

skaičius; 

MS – mokslo straipsnių 

periodiniuose recenzuojamuose 

leidiniuose įvertinimas balais; 

MP –motyvacinis pokalbis 

įvertinimas balais. 

Mokslo straipsnių 

periodiniuose 

recenzuojamuose 

leidiniuose įvertinimas* 

0,3 

04 A 
Miško-

tyra 
Motyvacinis pokalbis 0,3 



komisijos posėdis  

Miškotyros krypties priėmimo komisijos 

posėdis 

Birželio 29 d. 10 val. (C. R. 431 kab.) 

  

Apeliacijų priėmimas  Gali būti pateiktos Universiteto Rektoriui raštu per kitą 

darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio 

Apeliacijų nagrinėjimas Išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo. 

Atsakymai skelbiami liepos 7 d. 10 val. 

Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 m. liepos 10 d. 10 val. 

Studijų sutarčių su priimtaisiais į 

doktorantūrą pasirašymas 

2017 m. liepos 11–12 d. d. nuo 10 val. iki 15 val. 

Doktorantūros studijų pradžia 2017 m. spalio 1 d. 

Pastaba. Į pokalbį su Priėmimo komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji, taip pat kviečiami 

dalyvauti potencialūs doktorantūros vadovai. Priėmimas gali vykti vaizdo konferencijos būdu. 
 

3.4. Reikalingi dokumentai pateikiami Universiteto mokslinei sekretorei (prašymo pateikimo 

metu): 

 prašymas Rektoriaus vardu; 

magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio 

(priedo) originalai (parodyti) ir Universiteto Personalo skyriaus patvirtinti nuorašai (įteikti).  

 dviejų mokslininkų, atitinkančių doktorantūros kryptį,  rekomendacijos; 

 gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas; 

 moksliniai straipsniai ir jų atspaudai (jeigu tokie yra);  

 stojančiojo į doktorantūrą anketa; 

 2 fotonuotraukos (3x4 cm); 

 paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija; 

 stojamosios studijų įmokos kvito kopija.  
 

Dokumentų formos patalpintos: http://asu.lt/mokslas/doktorantura-ir-podoktorantura/bendra-informacija/ 
 

3.5. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos ir rekvizitai 

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur Lietuvos piliečiams ir 170 Eur užsienio šalių piliečiams.  

gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija, gavėjo bankas – AB SEB bankas, 

sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440, sutrumpintos įmokos mokesčio  

pavadinimas – stojamoji studijų, 

mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 20 Eur arba 170 Eur. 
 

4. Užsienio šalių piliečių priėmimo į doktorantūros studijas tvarka 

Užsienio šalių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos 

Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 3.4. skyriuje (lietuvių arba anglų kalbomis) ir 

papildomai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal LR Vyriausybės 2012-02-29 

nutarimą Nr. 212 „Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas“), kurį išduoda 

Studijų kokybės vertinimo centras.  

Daugiau informacijos: http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements  

Užsienio šalių piliečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti 

leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą 

gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

 

Užsienio šalių piliečių priėmimas į Agronomijos ir Miškotyros mokslo krypčių doktorantūrą gali būti 

organizuojamas ištisus metus, paskelbus papildomą priėmimą.  

http://asu.lt/mokslas/doktorantura-ir-podoktorantura/bendra-informacija/
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements


5. Metinė studijų kaina 
 

Studijų kainos skelbiamos Universiteto tinklapyje http://www.asu.lt 

 

 

 6. Informacija teikiama ir dokumentai priimami adresu 

ASU centriniai rūmai, 227 kab., Studentų g. 11,  53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 

54, elektroninis paštas judita.cerniauskiene@asu.lt, puslapis internete http://www.asu.lt 
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