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ASU senato posėdyje  
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ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETO  

DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ 

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR PAREIGŲ UŽĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas (toliau – Aprašas) parengtas remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo Nr. XI-242 nauja redakcija (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534), Europos Komisijos 

rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą 

elgesio kodekso (OL L 075/67, 2005), Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. 

nutarimu Nr. VII-71 patvirtintu „Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų 

institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašu“, Lietuvos mokslo tarybos 2012 

m. sausio 30 d. nutarimu Nr. VII-100 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos  2011 m. gegužės 16 d. 

nutarimo Nr.VII-71 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų 

mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patikslinimu“ ir Universiteto 

statutu. 

2. Aprašas reglamentuoja:  

2.1. priėmimo į dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigas 

tvarką;  

2.2. Atestacijos ir konkursų komisijų sudarymo ir darbo tvarką;  

2.3. dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką;  

2.4. kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigas.  

 

II. PAGRINDINĖS APRAŠO SANTRUMPOS BEI SĄVOKOS 

 

3. Apraše vartojamos santrumpos: 

 AKK – atestacijos ir konkursų komisija;  

 aut. l. – autorinis lankas;  

 EPO – Europos patentų biuras (European Patent Office); 

 ISBN  tarptautinis standartinis knygos numeris (International Standard Book Number);  

 ISSN  tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (International Standard Serial 

Number);  

 JPO – Japonijos patentų biuras (Japan Patent Office);  

 MTEP - moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra; 

 SCI – Mokslo citavimo indeksas (Science Citation Index); 

 TR JCR – Thomson Reuters žurnalų citavimo ataskaitos (Thomson Reuters Journal 

Citation Reports); 

 USPTO – JAV patentų ir prekių ženklų biuras (United States Patent and Trademark 

Office).  

4. Apraše vartojamos specialiosios mokslinės veiklos sąvokos:  

 Autorinis lankas (aut. l.)  40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 

000 cm
2
 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima. 

Autorinio lanko atitikmeniu laikoma 14 puslapių. Jei mokslo darbas yra elektroninėje 

laikmenoje, tai autorinis lankas apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant 

tarpelius);  

 augalų veislė – taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros būdu sukurta ir 

nustatyta tvarka įregistruota nauja veislė; 
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 eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas – sistemingos veiklos, paremtos 

moksliniais tyrimais ir per praktinę patirtį sukauptu žinojimu, rezultatas: sukurtos naujos 

medžiagos, produktai ir įrenginiai, įdiegti nauji procesai, sistemos ir paslaugos arba iš 

esmės patobulinti jau sukurti ar įdiegti, taip pat sukurti, įdiegti arba iš esmės patobulinti 

žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendiniai; 

 knygos skyrius – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio pobūdį atitinkantis 

mokslo darbas, paskelbtas neperiodiniame leidinyje, išskyrus konferencijos darbų leidinius; 

 moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra – sisteminga kūrybinė gamtos, žmonijos, 

kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas; 

 MTEP projektas – mokslo krypties (šakos) tyrimus jungiantis darbų kompleksas, kuriuo 

siekiama gauti naujų mokslo žinių nagrinėjamai problemai spręsti ar sukurti naujų 

produktų; 

 mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje arba (ir) turintis konkrečioje 

mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) 

brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje 

mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 

autorinio lanko; 

 mokslo monografija  recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir (ar) išsamiai 

išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba 

krypčiai savi moksliškumo elementai; išleistas privalo turėti ISBN numerį, o išleistas 

lietuvių kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia monografijos 

apimtis – 8 autoriniai lankai. Mažiausia monografijos autoriaus dalis – 4 autoriniai lankai. 

Ne mažiau kaip 20 proc. monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja 

medžiaga; 

 mokslo studija – recenzuotas atskiru leidiniu išleistas leidinys, kuriame sistemingai ir 

išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslų 

sričiai arba krypčiai saviti moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį. Ne 

mažiau kaip 20 proc. studijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja medžiaga. 

Leidinys gali būti parengtas vieno arba kelių autorių. Mažiausia studijos apimtis – 2 

autoriniai lankai. Mažiausia studijos autoriaus dalis – 2 autoriniai lankai;  

 mokslo populiarinimo publikacija – straipsnis ne mokslo leidiniuose ar atskiras leidinys, 

skirtas plačiajai visuomenei ar specialistų grupei, populiarinantis gautus mokslo tyrimų 

rezultatus ir atskleidžiantis šių rezultatų taikymo praktikoje galimybes;  

 mokslo žurnalas  recenzuojamas periodinis arba tęstinis leidinys, kuriame skelbiami 

mokslo straipsniai (darbai), turintis redakcinę kolegiją, sudarytą iš mokslininkų; 

 nacionalinis MTEP projektas – mokslo projektas vykdomas pagal sutartį su Lietuvos 

valstybine įstaiga (LMT, ministerijomis, agentūromis, savivaldybių administracijomis ir kt.) 

 patentas – taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros būdu pasiektas ir 

nustatyta tvarka užregistruotas išradimas; 

 prieskyra – moksliniame darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo 

(meno) darbų deklaracijoje nurodytas autoriaus pri(si)skyrimas Institucijai; 

 referuojamas mokslo leidinys – mokslo leidinys referuojamas tarptautinėse duomenų 

bazėse;  

 šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų 

rinkinių ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas publikavimui 

parūpinant mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.); 

 tarptautinis MTEP projektas – mokslo projektas vykdomas pagal tarptautines mokslo 

programas arba finansuojamas užsienio fizinių ar juridinių subjektų; 

 tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla – leidykla, nuolat publikuojanti daugelio 

šalių mokslininkų darbus ir daugelyje šalių platinanti produkciją; publikuojanti tarptautiniu 

mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius (prieiga 

per internetą, suteikianti pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį 

pripažinimą, yra privaloma). Tokių leidyklų sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba; 
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 tarptautiniai mokslo leidiniai – leidiniai referuojami ir turintys citavimo indeksą duomenų 

bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge”; 

 teorinis, sintetinis mokslo darbas – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar 

tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, 

studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir 

adresato reikalavimus;  

 ūkio subjekto MTEP projektas - mokslo projektas vykdomas pagal sutartį su Lietuvos 

arba užsienio ūkio subjektais (išskyrus biudžetines įstaigas). 

5. Apraše vartojamos specialiosios ekspertinio darbo sąvokos:  

 ekspertinis darbas – reiškinių, įvykių, procesų ar dokumentų (jų projektų) oficialus 

(rašytinis) mokslinis vertinimas pasitelkiant mokslininko patirtį ir mokslinės informacijos 

šaltinius;  

 mokslinė (akademinė) recenzija – publikuoto veikalo išsamus ir argumentuotas mokslinis 

įvertinimas; mažiausia įskaitoma apimtis  0,25 autorinio lanko;  

 nepublikuota recenzija – išsami, argumentuota mokslo darbų analizė, kuri nebuvo 

publikuota, bet oficialiai pateikta mokslo darbų autoriui ar leidėjui.  

6. Apraše vartojamos specialiosios metodinio darbo sąvokos:  

 metodinis darbas – dėstytojo darbas, susijęs su mokslinės ir praktinės informacijos 

tikslingu ir sistemingu pritaikymu studijoms, žinių perteikimo ir gebėjimų ugdymo 

metodikų kūrimu;  

 metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita, vadovėlio ar 

mokomosios knygos kategorijai nepriskirta mokomoji priemonė (laboratorinių darbų, 

pratybų metodiniai nurodymai, paskaitų konspektai, pateikčių rinkiniai, uždavinių ir 

pratimų rinkiniai ir kt.);  

 studijų knyga – knygine ar elektronine forma parengta, nustatyta tvarka recenzuota 

aukštųjų mokyklų studentų mokymuisi skirta priemonė, kurioje suprantamai ir sistemingai 

yra išdėstyta medžiaga, padedanti studijuojančiajam visiškai ar dalinai pasiekti studijų 

dalyko tikslus ir uždavinius. Studijų  knygomis gali būti pripažintos ir kitos kai kurios 

metodinės priemonės (uždavinynai, paskaitų konspektai ir pan.), jeigu yra ne mažesnės kaip 

5 aut. l. apimties ir Universiteto metodinė komisija pripažįsta jos metodinio sutvarkymo 

lygį; 

 metodinio darbo rezultatai – studijoms skirti vadovėliai, mokomosios knygos, kitos 

metodinės priemonės bei žinių perteikimo ir gebėjimų ugdymo metodikos;  

 privalomasis metodinis darbas – dėstytojo metodinis darbas, kuriam skirtas darbo laikas 

yra įtrauktas į dėstytojo pedagoginio darbo apimtį;  

 privalomojo metodinio darbo rezultatai – būtiniausios metodinės priemonės studijų 

dalykų žinioms perteikti ir gebėjimams ugdyti (studijų dalyko aprašas, paskaitų konspektas 

(pateikčių komplektas), laboratorinių darbų, seminarų, kitų praktinių užsiėmimų aprašai; 

metodiniai nurodymai savarankiškiems darbams atlikti, kontrolinių darbų ir egzaminų 

klausimynai (testai));  

 vadovėlis – knygine ar elektronine forma parengta, nustatyta tvarka recenzuota aukštųjų 

mokyklų studentų studijoms skirta priemonė, kurioje suprantamai ir sistemingai yra 

išdėstyta teorinė medžiaga bei praktiniai uždaviniai (pratimai), leidžiantys 

studijuojančiajam savarankiškai pasiekti vieno ar kelių studijų dalykų tikslus.  

7. Apraše vartojamos specialiosios organizacinio darbo sąvokos:  

 organizacinis darbas – dėstytojo ar mokslo darbuotojo aktyvi veikla mokslinėse ir 

profesinėse organizacijose, mokslo ir studijų komisijose, komitetuose, darbas susijęs su 

mokslo ir studijų renginių organizavimu, aktyviu dalyvavimu, mokslo, studijų, jų 

infrastruktūros projektų rengime, ir pan. Organizacinis darbas vertinamas dėstytojo ar 

mokslo darbuotojo įsitraukimo į šį darbą atvejais; 

 sudarytojas – dėstytojas, mokslo darbuotojas arba kitas tyrėjas, kuris sudarė originalių 

metodinio ir mokslo darbų rinkinio ar kolektyvinio mokslo darbo struktūrą bei turinio 

loginę schemą. 
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8. Kitos sąvokos:  

 atestavimas – dėstytojų ir mokslo darbuotojų tinkamumo atitinkamoms pareigoms užimti 

sisteminis įvertinimas pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 

 geri studentų atsiliepimai – studentų vertinimas, nustatomas grįžtamojo ryšio apklausos 

apie dėstytojo vedamas paskaitas bei praktinius užsiėmimus būdu.  

 dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje, 

taip pat užsiimantis moksliniu, ekspertiniu, metodiniu, mokslo sklaidos ir organizaciniu 

darbu; Dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius, docentas, lektorius, asistentas. 

 konkursas – pretendentų į konkursines pareigas atranka, atsižvelgiant į jų pasiektus 

rezultatus ir Universiteto tikslus; 

 kviestinis dėstytojas – asmuo, dirbantis pagal terminuotą iki 2 metų darbo sutartį. 

Kviestiniams dėstytojams priskiriami asmenys, kurie yra: 1) kviečiami iš užsienio mokslo ir 

studijų institucijų; 2) kviečiami iš kitų šalies mokslo ir studijų institucijų, verslo ir viešojo 

administravimo organizacijų; 3) neišrinkti viešo konkurso tvarka;  

 kviestinis mokslo darbuotojas – asmuo, dirbantis pagal terminuotą iki 2 metų darbo 

sutartį. Kviestiniams mokslo darbuotojams priskiriami mokslo darbuotojai, kurie yra: 1) 

kviečiami iš užsienio mokslo ir studijų institucijų; 2) kviečiami iš kitų šalies mokslo ir 

studijų institucijų, verslo ir viešojo administravimo organizacijų; 3) kiti asmenys, neišrinkti 

viešo konkurso tvarka; 

 kitas tyrėjas – nepriskirtas dėstytojo ar mokslo darbuotojo kategorijai tyrėjas. 

 mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį; 

 mokslo darbuotojas – tyrėjas, planingai ir sistemingai užsiimantis moksliniu darbu 

(įskaitant ekspertinį ir mokslo sklaidos darbą), taip pat prisidedantis prie studentų ir 

klausytojų ugdymo. Mokslo darbuotojas – darbuotojas, užimantis vyriausiojo mokslo 

darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo arba jaunesniojo mokslo 

darbuotojo pareigybę;  

 tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar 

kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams. 

 

III. KONKURSŲ SKELBIMAS IR PRETENDENTŲ REGISTRACIJA  

 

9. Asmenys dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms priimami viešo konkurso tvarka. Su 

laimėjusiais konkursą asmenimis sudaromos terminuotos darbo sutartys penkerių metų 

kadencijai, išskyrus šiuos atvejus, kai:  

9.1. konkursą laimėjo asmuo, kuris kadencijos metu sulauks pensinio amžiaus. Su juo 

sudaroma terminuota darbo sutartis laikotarpiui iki pensinio amžiaus sukakties datos;  

9.2. kai asmuo antrą kartą iš eilės laimėjo konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo 

darbuotojo pareigoms. Su juo sudaroma darbo sutartis laikotarpiui iki pensinio amžiaus 

sukakties datos.  

10. Priėmimas į dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas viešo konkurso būdu yra skelbiamas, kai:  

10.1. baigiasi dėstytojo ar mokslo darbuotojo kadencija ir šios pareigos nėra naikinamos; 

10.2. į dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų sąrašą įtraukiama nauja pareigybė ne trumpesniam 

nei 5 metų laikotarpiui.  

11. Kai dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigos rektoriaus įsakymu naikinamos, tai Personalo 

vystymo ir valdymo skyrius prieš 3 mėnesius iki kadencijos pabaigos (į šį laikotarpį neįeina 

liepos ir rugpjūčio mėnesiai) pasirašytinai su šiuo įsakymu supažindina tas pareigas einantį 

dėstytoją ar mokslo darbuotoją ir viešas konkursas neskelbiamas.  

12. Kai dėstytojas ar mokslo darbuotojas, kurio pareigoms reikia skelbti konkursą, yra ilgalaikėse 

atostogose (gimdymo, vaiko auginimo ar kt.) arba išvykęs į ilgalaikę stažuotę ar komandiruotę, 

konkurso skelbimas yra atidedamas iki atostogų, stažuotės ar komandiruotės pabaigos. 

Dėstytojams ir mokslo darbuotojams, esantiems nemokamose atostogose, šis atidėjimas 

netaikomas.  
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13. Viešas konkursas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms užimti skelbiamas rektoriaus 

įsakymu ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius (į šį laikotarpį neįeina liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki 

šias pareigos einančio dėstytojo ar mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos. Rektoriaus įsakymą 

dėl viešo konkurso skelbimo parengia Personalo vystymo ir valdymo skyrius.  

14. Personalo vystymo ir valdymo skyrius, gavęs rektoriaus įsakymą dėl viešo konkurso skelbimo, 

paskelbia informaciją apie viešą konkursą Universiteto skelbimų lentoje, taip pat Universiteto, 

Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ir šalies, ir, jeigu tikslinga, – tarptautinėse visuomenės 

informavimo priemonėse. Konkurso skelbime turi būti nurodyta tiksli data, iki kurios priimami 

prašymai dalyvauti konkurse, vieta, kur priimami prašymai, ir būsimo darbo pobūdžio 

aprašymas. Detalų darbo pobūdžio aprašymą Studijų (dėstytojo pareigybei) arba Mokslo 

(mokslo darbuotojo pareigybei) skyrius parengia kartu su instituto, katedros ar kito mokslo ir 

studijų padalinio vadovu. Prašymai priimami per vieną mėnesį nuo viešo konkurso paskelbimo 

pradžios. 

15.  Konkurse gali dalyvauti šias pareigas einantis asmuo ir kiti asmenys. Pretendentai iki konkurso 

skelbime nustatytos datos Personalo vystymo ir valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus:  

15.1. prašymą rektoriaus vardu dalyvauti konkurse;  

15.2. gyvenimo aprašymą;  

15.3. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu pretenduoja pirmą kartą užimti lektoriaus, 

docento ar profesoriaus pareigas);  

15.4. aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų kopijas (jeigu pretenduoja asmuo iš 

šalies arba šių dokumentų nėra Personalo vystymo ir valdymo skyriuje saugomoje 

kandidato asmens byloje);  

15.5. užpildytą atestacijos pareigoms kortelę (be atestacijos komisijos išvadų);  

15.6. mokslinių straipsnių ir kitų mokslo bei metodinių darbų kopijos arba originalai 

pateikiami tik AKK paprašius;  

15.7. mokslinių, pedagoginių ir profesinių stažuočių bei kvalifikacijos kėlimo kursų 

pažymėjimų kopijas arba patvirtinančius dokumentus;  

15.8. kitus dokumentus, pretendento nuožiūra svarbius vertinant jo pedagoginę ir mokslinę 

veiklą bei kvalifikaciją.  

16. Personalo vystymo ir valdymo skyrius pretendento eiti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 

prašymą jo įteikimo metu užregistruoja Pretendentų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms 

eiti konkurso būdu registracijos žurnale ir įrašo tikslų registracijos laiką. Registracijos žurnale 

pasirašo pretendentas ir Personalo vystymo ir valdymo skyriaus darbuotojas, atlikęs 

registracijos įrašą. Registracijos metu Personalo vystymo ir valdymo skyriaus darbuotojas turi 

teisę neregistruoti pretendento, jeigu jis neatitinka pedagoginio stažo ir išsilavinimo 

reikalavimų. Šiais atvejais pretendento reikalavimu Personalo vystymo ir valdymo skyriaus 

darbuotojas ant jo prašymo užrašo neregistravimo priežastį ir pasirašo.  

17. Pasibaigus prašymų priėmimų terminui, Personalo vystymo ir valdymo skyrius per vieną darbo 

dieną sudaro pretendentų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti sąrašus ir juos kartu su 

pretendentų dokumentais perduoda AKK pirmininkams.  

18. Užsiregistravę pretendentai turi teisę atsisakyti dalyvauti viešame konkurse ne vėliau kaip likus 

vienai darbo dienai iki AKK posėdžio rektoriaus vardu pateikiant atsisakymo prašymą.  

 

 

IV. ATESTACIJOS IR KONKURSŲ KOMISIJŲ SUDARYMAS IR JŲ DARBO  

PRINCIPAI 

 

19. Pretendentus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų (išskyrus profesorių ir vyriausių mokslo 

darbuotojų) vietas atestuoja ir konkursus pareigoms užimti vykdo fakulteto (centro) tarybos 

teikimu ir rektoriaus įsakymu patvirtintos ne mažesnės kaip 6 narių fakultetų AKK. Jos 

sudaromos vadovaujantis šiais reikalavimais: 

19.1. ne mažiau kaip du trečdaliai AKK narių turi būti mokslininkai, užimantys profesoriaus 

(vyriausiojo mokslo darbuotojo) arba docento (vyresniojo mokslo darbuotojo) pareigas.  
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19.2. ne mažiau kaip trečdalis AKK narių turi būti rektoriaus pakviesti kitų institucijų 

asmenys;  

19.3. bent vienas AKK narys yra Studentų atstovybės deleguotas studentas;  

19.4. vieną narį į AKK tiesiogiai deleguoja rektorius;  

20. Pretendentus į profesorių ir vyriausių mokslo darbuotojų pareigas atestuoja, fakultetų AKK 

darbą koordinuoja ir analizuoja, dėstytojų ir mokslo darbuotojų apeliacijas nagrinėja 

Universiteto AKK, kurios personalinę sudėtį rektoriaus teikimu tvirtina Universiteto senatas. 

Universiteto AKK sudaroma vadovaujantis šiais reikalavimais:  

20.1. ne mažiau kaip du trečdaliai AKK narių turi būti mokslininkai, užimantys profesoriaus 

(vyriausiojo mokslo darbuotojo) pareigas;  

20.2. ne mažiau kaip trečdalis AKK narių turi būti rektoriaus pakviesti kitų institucijų 

asmenys, vienas iš jų – tarptautinis ekspertas;  

20.3. bent vienas AKK narys yra Studentų atstovybės atstovas.  

21.  Universiteto AKK pirmininkas ir narys pagal pareigas yra rektorius, fakultetų (centrų) AKK 

pirmininkai ir nariai pagal pareigas yra fakultetų dekanai (direktoriai). 

22. Visi AKK nariai užpildo ir pasirašo interesų deklaraciją ir pasižadėjimą neviešinti informacijos. 

Ekspertai privalo laikytis šių etikos principų:  

22.1. objektyvumo principo: narys sąžiningai siekia vertinimo tikslų ir objektyviai atlieka 

atestuojamųjų ir konkurse dalyvaujančių asmenų vertinimą; narys, išreikšdamas savo 

nuomonę, formuluodamas išvadas ir priimdamas sprendimus, remiasi faktais, tikslia 

informacija, taip pat savo kompetencija;  

22.2. nešališkumo principo: narys vertinimo metu veikia nepriklausomai, neatstovauja jokiai 

institucijai ar padaliniui, nereiškia jokių interesų, kliaujasi savo kompetencija. 

Atestuojamas AKK narys neturi teisės dalyvauti AKK darbe ir balsuoti; 

22.3. pagarbos atestacijos ir konkursų dalyviams principo: vertinimo metu ekspertas elgiasi 

profesionaliai, mandagiai, nepiktnaudžiauja savo padėtimi, nenaudoja finansinio, 

psichologinio ar kitokio spaudimo;  

22.4. konfidencialumo principo: visa su atestacija ir konkursais susijusi informacija 

(posėdžiuose nagrinėjami klausimai bei kitų atestacijos ir konkursų dalyvių išsakomos 

nuomonės, atestacijai ir konkursams pateikti dokumentai) naudojama tik vertinimo 

tikslams ir negali būti atskleidžiama kitais tikslais;  

22.5. bendradarbiavimo principo: dirbdamas AKK narys siekia bendrų tikslų su kitais nariais, 

puoselėja Universiteto kokybės kultūrą, laiku atlieka jam paskirtas užduotis. 

23. Fakulteto (centro) AKK posėdį šaukia AKK pirmininkas ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki 

posėdžio. Apie posėdį komisijos nariams ir atestuojamiems asmenims pranešama. Posėdis 

teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių, įskaitant raštu arba 

elektroninio ryšio priemonėmis išreiškusius valią virtualiai dalyvauti komisijos posėdyje. 

Virtualiai posėdyje gali dalyvauti ne daugiau kaip trečdalis komisijos narių. Sprendimas 

laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių AKK narių. 

Virtualūs posėdžio dalyviai savo nuomonę išreiškia raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis. 

AKK posėdžiai yra protokoluojami. Universiteto AKK darbą organizuoti padeda Personalo 

vystymo ir valdymo skyrius, fakultetų AKK – fakultetų administracijos.  

 

 

 

 

V. PRETENDENTŲ Į DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS 

ATESTAVIMAS 

 

24. Visi asmenys, pateikę prašymus dalyvauti viešame konkurse dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigoms eiti, yra atestuojami, t. y. nustatoma jų atitiktis nustatytiems kvalifikaciniams 

reikalavimams.  

25. Atestavimas atliekamas AKK posėdyje pagal pretendentų pateiktas rektoriaus įsakymu 

patvirtintos formos Atestacijos korteles, pateiktus dokumentus ir pretendento žodinę 
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informaciją. Į AKK posėdį kviečiami pretendentai į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas ir 

institutų (katedrų, centrų, kitų mokslo ir studijų padalinių vadovai) direktoriai. Pretendentai gali 

būti atestuojami jiems dalyvaujant nuotoliniu būdu dėl pateisinamų priežasčių jiems neatvykus 

į posėdį.  

26. Pretendentas besąlygiškai turi atitikti nustatytus bendruosius ir mokslinio darbo, taip pat 

mokslinio darbo pagal pretendento pasirinktą variantą reikalavimus. Mokslinio darbo rezultatai 

turi atitikti instituto (katedros, centro, kito mokslo ir studijų padalinio) mokslinės veiklos kryptį 

(-is). Pretendentai į dėstytojų pareigas privalo atitikti ir pedagoginius reikalavimus. Kitose 

reikalavimų grupėse vienų kvalifikacinių reikalavimų nevisiškas įvykdymas gali būti 

kompensuotas kitų reikalavimų viršijimu. 

27. Asmenims, pretenduojantiems užimti aukštesnes pareigas, negu užėmė iki šiol (išskyrus 

lektorius), taikomi mokslinio darbo kvalifikaciniai reikalavimai pagal rezultatus, pasiektus per 

visą laikotarpį po mokslo daktaro laipsnio suteikimo ir pagal rezultatus per 5 pastaruosius 

metus ankstesnėse pareigose. Asmenims, pretenduojantiems užimti tas pačias pareigas, taikomi 

mokslinio darbo kvalifikaciniai reikalavimai per pastaruosius 5 metus.  

28. Kai dėstytojas ar mokslo darbuotojas kadencijos metais dirbo daugiau ar mažiau kaip vienu 

etatu, tai apskaičiuojamas vidutinis etatų skaičius per kadenciją ir visi kvalifikaciniai 

reikalavimai (išskyrus bendruosius reikalavimus ir mokslinio darbo per visą laikotarpį po 

daktaro laipsnio suteikimo) atitinkamai koreguojami.  

29. Komisijos nutarimas dėl pretendento atestavimo priimamas viešu balsavimu paprasta balsų 

dauguma nedalyvaujant pretendentams ir kitiems kviestiniams asmenims. Atestacijos rezultatai 

įrašomi į Atestacijos kortelę. Atestuojamasis su atestacijos rezultatais supažindinamas 

pasirašytinai. Kai atestuojamasis atsisako tai padaryti, atestacijos nutarime įrašoma 

„Atestuojamasis nutarimą pasirašyti atsisakė“. Kai atestuojamasis AKK posėdyje nedalyvavo, 

atestacijos nutarime įrašoma „Atestuojamasis nedalyvavo“. Neatestuotas pretendentas į 

dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas tolesnėje viešo konkurso procedūroje nedalyvauja.  

30. AKK turi teisę atidėti nutarimo priėmimą dėl atestacijų rezultatų, jei posėdžio metu iškilo 

neaiškumų dėl pretendento į dėstytojus ar mokslo darbuotojus atitikimo nustatytiems 

kvalifikaciniams reikalavimams. Nutarimas priimamas kitame AKK posėdyje išsiaiškinus 

iškilusius neaiškumus. Kai dėstytojo pedagoginį darbą apklausos metu neigiamai vertina 

studentai, AKK turi teisę susitikti pokalbiui su studentais, kuriems pretendentas yra dėstęs, 

pareikalauti iš pretendento skaityti viešą paskaitą, apsilankyti paskaitose ir kituose 

mokomuosiuose užsiėmimuose.  

31. Nesutinkantis su fakulteto AKK nutarimu, pretendentas į dėstytojo ar mokslo darbuotojo 

pareigas per 3 darbo dienas nuo supažindinimo pasirašytinai su AKK nutarimu dienos turi teisę 

paduoti apeliaciją Universiteto AKK. Nepasirašęs AKK nutarimo dėstytojas AKK nutarimą 

gali apskųsti tik teismui. Universiteto AKK nutarimai po apeliacijos svarstymo gali būti 

apskųsti tik teismui.  

 

 

VI. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJAMS 

 

32. Bendrieji reikalavimai:  

32.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas:  

32.1.1. turi ne mažesnį kaip 8 metų mokslinio darbo stažą;  

32.1.2. bent 3 metus dirbo docento, profesoriaus, vyresniojo ar vyriausiojo mokslo 

darbuotojo pareigose;  

32.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas:  

32.2.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą;  

32.2.2. bent 3 metus dirbo docento, mokslo darbuotojo ar vyresnio mokslo darbuotojo 

pareigose;  

32.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas:  

32.3.1. turi mokslo daktaro laipsnį; 

32.3.2. turi ne mažesnį kaip 3 metų mokslinio ar pedagoginio darbo stažą; 
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32.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas - turi ne žemesnį kaip 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją; 

32.5. siekiantiems užimti kito tyrėjo pareigas – turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir bent 3 metų profesinės arba 

mokslinės arba pedagoginės patirties stažą. 

33. Pedagoginio darbo reikalavimai (užimant pareigas pirmą kartą ir per 5 pastaruosius metus):  

33.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas – vadovavo ir / arba 

vadovauja bent 3 doktorantams, iš kurių bent 1 sėkmingai apgynė daktaro disertaciją; 

33.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas –  vadovavo ir / arba 

vadovauja bent 1 doktorantui; 

33.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas – pedagoginio darbo reikalavimų nėra;  

33.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo ar tyrėjo pareigas – pedagoginio 

darbo reikalavimų nėra.  

34. Mokslinio darbo per laikotarpį po mokslo daktaro laipsnio suteikimo reikalavimai, 

dirbantiems FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS ir ŽEMĖS ŪKIO mokslų 

srityse:  

34.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas:  
34.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 16 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

(1 straipsnis gali būti pakeičiamas pagal 65 punktą);  

34.1.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

34.1.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 3 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 3 ūkio subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

34.1.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 150 tūkst. eurų 

34.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

34.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

(ne daugiau kaip 1 straipsnis gali būti pakeičiamas pagal 65 punktą);  

34.2.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

34.2.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 2 ūkio  subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

34.2.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkst. eurų 

34.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas: 

34.3.1. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

(ne daugiau 1 straipsnis gali būti pakeičiamas pagal 65 punktą);  

34.3.2. vykdė mokslinius tyrimus: 

34.3.2.1. dalyvavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniuose MTEP projektuose; 

34.3.2.2. dalyvavo ne mažiau kaip 4  ūkio subjektų MTEP projektuose; 

34.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas paskelbė bent 1 mokslo 

straipsnį referuojamame mokslo leidinyje; 

34.5. siekiantiems užimti kito tyrėjo pareigas mokslinio darbo reikalavimų nėra. 

35. Mokslinio darbo per pastaruosius 5 metus reikalavimai, dirbantiems FIZINIŲ, 

BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS ir ŽEMĖS ŪKIO mokslų srityse:  

35.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas:  

35.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

(ne daugiau kaip 2 straipsniai gali būti pakeičiami pagal 65 punktą); 

35.1.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

35.1.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

35.1.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 90 tūkst. eurų 

35.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas:  
35.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

(ne daugiau kaip 2 straipsniai gali būti pakeičiami pagal 65 punktą);  
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35.2.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

35.2.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 1 nacionaliniam MTEP projektui, vadovavo ne 

mažiau kaip 1 ūkio  subjektų MTEP projektui, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

mokslo projekte; 

35.2.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 45 tūkst. eurų 

35.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas: 

35.3.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose; 

35.3.2. vykdė mokslinius tyrimus: 

35.3.2.1. dalyvavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniuose MTEP projektuose; 

35.3.2.2. dalyvavo ne mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektuose; 

35.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas: paskelbė bent 1 mokslinį 

straipsnį tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir dalyvavo bent 2 MTEP projektuose, iš kurių  

bent viename su ūkio subjektu; 

35.5. siekiantiems užimti kito tyrėjo pareigas dalyvavo bent 2 MTEP projektuose iš kurių 

bent vienas yra su ūkio subjektu. 

36. Mokslinio darbo per laikotarpį po mokslo daktaro laipsnio suteikimo reikalavimai, 

dirbantiems HUMANITARINIŲ ir SOCIALINIŲ mokslų srityse:  

36.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas:  

36.1.1. paskelbė mokslinių publikacijų pagal vieną iš šių alternatyvų: 

36.1.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

36.1.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir mokslo 

monografiją ar mokslo studiją ne disertacijos pagrindu;  

36.1.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

36.1.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 3 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 3 ūkio subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

36.1.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 150 tūkst. eurų 

36.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas:  

36.2.1. paskelbė mokslinių publikacijų pagal vieną iš šių alternatyvų: 

36.2.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

36.2.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir mokslo 

monografiją ar mokslo studiją ne disertacijos pagrindu;  

36.2.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

36.2.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

36.2.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkst. eurų; 

36.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas: 

36.3.1. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose iš kurių bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje;  

36.3.2. vykdė mokslinius tyrimus: 

36.3.2.1. dalyvavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniuose MTEP projektuose; 

36.3.2.2. dalyvavo ne mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektuose; 

36.4. siekiantiems užimti jaunesnio mokslo darbuotojo pareigas paskelbė bent 1 mokslinį 

straipsnį referuojamame mokslo leidinyje ir dalyvavo bent 2 MTEP projektuose, iš kurių 

bent vienas yra su ūkio subjektu; 

36.5. siekiantiems užimti kito tyrėjo pareigas dalyvavo bent 2 MTEP projektuose iš kurių 

bent vienas yra su ūkio subjektu. 
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37. Mokslinio darbo per pastaruosius 5 metus reikalavimai, dirbantiems HUMANITARINIŲ 

ir SOCIALINIŲ mokslų srityse:  

37.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas: 

37.1.1. paskelbė mokslo publikacijų pagal vieną iš šių alternatyvų:  

37.1.1.1. 10 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau 

kaip 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose; 

37.1.1.2. 5 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau 

kaip 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir mokslo monografiją ar studiją ne 

disertacijos pagrindu;  

37.1.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

37.1.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniams MTEP projektams, vadovavo ne 

mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektams, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

37.1.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 90 tūkst. eurų 

37.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

37.2.1. paskelbė mokslo publikacijų pagal vieną iš šių alternatyvų:  

37.2.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose iš jų ne mažiau kaip 1 tarptautiniame mokslo leidinyje;  

37.2.1.2. paskelbė 3 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo leidiniuose, iš jų ne 

mažiau kaip 1 tarptautiniame mokslo leidinyje ir mokslo monografiją ar mokslo 

studiją ne disertacijos pagrindu;  

37.2.2. vykdė mokslinius tyrimus pagal vieną iš šių alternatyvų: 

37.2.2.1. vadovavo ne mažiau kaip 1 nacionaliniam MTEP projektui, vadovavo ne 

mažiau kaip 1 ūkio subjektų MTEP projektui, dalyvavo bent 1 tarptautiniame 

MTEP projekte; 

37.2.2.2. MTEP vadovautų projektų bendra vertė yra ne mažesnė kaip 45 tūkst. eurų; 

37.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas; 

37.3.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose; 

37.3.2. vykdė mokslinius tyrimus: 

37.3.2.1. dalyvavo ne mažiau kaip 2 nacionaliniuose MTEP projektuose; 

37.3.2.2. dalyvavo ne mažiau kaip 2 ūkio subjektų MTEP projektuose; 

37.4. siekiantiems užimti jaunesnio mokslo darbuotojo pareigas paskelbė ne mažiau kaip 1 

mokslinį straipsnį referuojamame mokslo leidinyje ir dalyvavo bent 2 MTEP projektuose, 

iš kurių bent vienas su ūkio subjektu; 

37.5. siekiantiems užimti kito tyrėjo pareigas dalyvavo bent 2 MTEP projektuose iš kurių 

bent vienas yra su ūkio subjektu. 

38. Ekspertinio darbo ir mokslo sklaidos reikalavimai (per pastaruosius 5 metus):  

38.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas: 

38.1.1. recenzavo monografijas, vadovėlius, daktaro disertacijas, atliko mokslo premijoms 

ir fondams pateiktų mokslo darbų bei teisės aktų oficialias ekspertizes (iš viso per 

paskutinius 5 metus ne mažiau kaip 3 recenzijos ar/ir ekspertizės);  

38.1.2. skaitė mokslinius pranešimus ne mažiau kaip 3 tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose užsienyje ir 5 mokslinėse konferencijose Lietuvoje;  

38.1.3. pagal savo tyrimų tematiką:  

38.1.3.1. paskelbė vieną mokslo populiarinimo leidinį arba ne mažiau kaip 5 mokslo 

populiarinimo straipsnius;  

38.1.3.2. perskaitė ne mažiau kaip 3 pranešimus praktinėse konferencijose ir 

seminaruose;  

38.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas:  

38.2.1. recenzavo monografijas, vadovėlius, studijų knygas, daktaro disertacijas, atliko 

mokslo premijoms ir fondams pateiktų mokslo darbų bei teisės aktų oficialias 

ekspertizes (iš viso per paskutinius 5 metus bent vieną recenziją ar ekspertizę); 
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38.2.2. skaitė mokslinius pranešimus ne mažiau kaip 2 tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose užsienyje ir 3 mokslinėse konferencijose Lietuvoje;  

38.2.3. pagal savo tyrimų tematiką:  

38.2.3.1. paskelbė vieną mokslo populiarinimo leidinį arba nemažiau kaip 3 mokslo 

populiarinimo straipsnius;  

38.2.3.2. perskaitė ne mažiau kaip 3 pranešimus praktinėse konferencijose ir 

seminaruose;  

38.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas 

38.3.1. skaitė mokslinius pranešimus bent vienoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

užsienyje ir 2 mokslinėse konferencijose Lietuvoje;  

38.3.2. pagal savo tyrimų tematiką:  

38.3.2.1. paskelbė vieną mokslo populiarinimo leidinį arba bent vieną mokslo 

populiarinimo straipsnį;  

38.3.2.2. perskaitė ne mažiau kaip 3 pranešimus praktinėse konferencijose ir 

seminaruose;  

38.4. siekiantiems užimti jaunesnio mokslo darbuotojo arba kito tyrėjo pareigas: 

38.4.1. skaitė mokslinį pranešimą bent vienoje mokslinėse konferencijose;  

38.4.2. paskelbė bent vieną mokslo populiarinimo straipsnį arba perskaitė bent vieną 

pranešimą praktinėje konferencijoje ar seminare. 

39. Kvalifikacijos kėlimo reikalavimai (per pastaruosius 5 metus): 

39.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas – dalyvavo mokslinėse 

stažuotėse, kurių bendra trukmė ne mažesnė kaip 4 savaitės, iš jų nepertraukiamos 

trukmės ne mažiau kaip 2 sav. užsienyje; 

39.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas – dalyvavo mokslinėse 

stažuotėse, kurių bendra trukmė ne mažesnė kaip 8 savaitės, iš jų nepertraukiamos 

trukmės ne mažiau kaip 4 savaitės užsienyje; 

39.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas – dalyvavo mokslinėse stažuotėse, kurių 

bendra trukmė ne mažesnė kaip 12 savaičių, iš jų ne mažiau kaip 4 savaitės užsienyje ir ne 

mažesnės kaip 15 dienų nepertraukiamos trukmės; 

39.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo arba kito tyrėjo pareigas – 

kvalifikacijos kėlimo reikalavimų nėra 

40. Organizacinio darbo reikalavimai: 

40.1. siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip 

3 organizacinio darbo atvejai per metus; 

40.2. siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip 

2 organizacinio darbo atvejai per metus; 

40.3. siekiantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip vienas 

organizacinio darbo atvejis per metus; 

40.4. siekiantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo arba kito tyrėjo pareigas – 

vidutiniškai ne mažiau kaip vienas organizacinio darbo atvejis per metus. 

 

 

VII. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS  

 

41. Bendrieji reikalavimai:  

41.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

41.1.1. turi ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje 

mokykloje stažą ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo ne žemesnes kaip docento pareigas;  

41.1.2. turi ne mažesnį kaip 8 metų mokslinio darbo stažą ir 3 metų pedagoginio darbo 

universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, iš jo bent vienus metus – docento 

pareigose; 

41.2. siekiantiems užimti docento pareigas – turi mokslo laipsnį atitinkamoje mokslo srityje 

ir atitinka vieną iš šių alternatyvų:  

41.2.1. turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą aukštojoje mokykloje;  
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41.2.2. turi ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą ir ne mažiau kaip vienerius metus 

pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, skaitė ne mažiau kaip 30 val. paskaitų;  

41.3. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

41.3.1. turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo 

kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą;  

41.3.2. turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo 

kvalifikaciją, 5 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą ir ne mažesnį kaip 1 

metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą;  

41.3.3. turi daktaro mokslo laipsnį.  

41.4. siekiantiems užimti asistento pareigas – turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygintą aukštojo  mokslo kvalifikaciją. 

42. Pedagoginio darbo reikalavimai (užimant pareigas pirmą kartą ir per 5 pastaruosius metus):  

42.1. siekiantiems užimti bet kurias dėstytojo pareigas (netaikoma užsieniečiams):  

42.1.1. bendrauti visose ugdymo aplinkose taisyklinga lietuvių kalba (sakytine ir rašytine 

forma). Bendrauti dar bent viena Europos šalių užsienio kalba ne žemesniu kaip C1 

lygiu (pagal Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašą) ir ją vartoti 

akademiniais ir profesiniais tikslais; 

42.1.2. geri studentų atsiliepimai apie ankstesnį pedagoginį darbą pagal studentų apklausų 

duomenis (išskyrus užimant pareigas pirmą kartą);  

42.1.3. nustatyta tvarka parengė koordinuojamų studijų dalykų aprašus ir konspektus 

(pateiktis), kitas privalomas metodines priemones (išskyrus užimant pareigas pirmą 

kartą);  

42.2. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas:  

42.2.1.  vadovavo ir / arba vadovauja bent 2 doktorantams, iš kurių bent vienas turi būti 

apgynęs disertaciją; 

42.2.2. skaitė paskaitas doktorantams (juos konsultavo) ir/ar antrosios studijų pakopos 

studentams;  

42.2.3. vadovavo magistrantūros baigiamiesiems darbams;  

42.3. siekiantiems užimti docento pareigas:  

42.3.1. skaitė paskaitas antrosios studijų pakopos studentams;  

42.3.2. vadovavo magistrantūros baigiamiesiems darbams;  

42.4. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas – vadovavo pirmosios studijų pakopos 

mokomiesiems užsiėmimams, vadovavo bakalauro baigiamiesiems darbams;  

42.5. siekiantiems užimti asistento pareigas: 

42.5.1. pirmą kartą – pedagoginio darbo reikalavimų nėra; 

42.5.2. ne pirmą kartą – vadovavo studentų praktiniams užsiėmimams.   

43. Mokslinio darbo per laikotarpį po mokslo daktaro laipsnio suteikimo reikalavimai, 

dirbantiems FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS ir ŽEMĖS ŪKIO mokslų 

srityse:  

43.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių  

straipsnių referuojamuose mokslo leidiniuose, tame skaičiuje ne mažiau kaip 7 mokslinius 

straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

43.2. siekiantiems užimti docento pareigas – paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius 

straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, tame skaičiuje bent 3 tarptautiniuose 

mokslo leidiniuose. 

44. Mokslinio ir metodinio darbo per pastaruosius 5 metus reikalavimai, dirbantiems 

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS ir ŽEMĖS ŪKIO mokslų srityse:  

44.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

44.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

44.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir 

vadovėlį ar mokslo monografiją;  

44.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, ir 

vadovavo MTEP projektams, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų; 

44.2. siekiantiems užimti docento pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  
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44.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

44.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent   

2 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir vadovėlį ar studijų knygą;  

44.2.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir vadovavo 

MTEP projektams, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų; 

44.3. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

44.3.1.  apgynė daktaro disertaciją;  

44.3.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 1 tarptautiniame mokslo leidinyje;  

44.3.3. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose ir parengė studijų knygą;  

44.4. siekiantiems užimti asistento pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

44.4.1. rengia disertaciją mokslo daktaro laipsniui gauti eksternu (ne ilgiau 5 metus);  

44.4.2. paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį referuojamame mokslo leidinyje arba metodinę 

priemonę;  

45. Mokslinio darbo per laikotarpį po mokslo daktaro laipsnio suteikimo reikalavimai, 

dirbantiems HUMANITARINIŲ ir SOCIALINIŲ mokslų srityse:  

45.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – pagal vieną iš alternatyvų:  

45.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo leidiniuose, 

iš jų 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

45.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių referuojamuose mokslo leidiniuose, 

iš jų 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir mokslo monografiją ar mokslo studiją ne 

disertacijos pagrindu arba vadovėlį;  

45.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių referuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir vadovavo MTEP projektams;  

45.2. siekiantiems užimti docento pareigas – pagal vieną iš alternatyvų:  

45.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje;  

45.2.2. paskelbė bent 2 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo leidiniuose, iš jų 

bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje ir mokslo monografiją ar mokslo studiją ne 

disertacijos pagrindu arba vadovėlį;  

45.2.3. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje ir studijų knygą arba mokslo 

šaltinių publikaciją;  

45.2.4. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje ir vykdė MTEP projektus. 

46. Mokslinio ir metodinio darbo per pastaruosius 5 metus reikalavimai, dirbantiems 

HUMANITARINIŲ ir SOCIALINIŲ mokslų srityse:  

46.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

46.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

46.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose 

ir mokslo monografiją ar mokslo studiją ne disertacijos pagrindu arba vadovėlį;  

46.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir 

vadovavo MTEP projektams, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų;  

46.2. siekiantiems užimti docento pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

46.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 1 tarptautiniame mokslo leidinyje;  

46.2.2. paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje ir mokslo 

monografiją ar mokslo studiją ne disertacijos pagrindu arba vadovėlį;  

46.2.3. paskelbė 1 mokslinį straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje ir vadovavo MTEP 

projektams, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų. 

46.3. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  
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46.3.1. apgynė daktaro  disertaciją;  

46.3.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose; 

46.3.3. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius referuojamuose  mokslo 

leidiniuose, ir parengė mokomąją priemonę ar studijų knygą;  

46.4. siekiantiems užimti asistento pareigas – pagal vieną iš šių alternatyvų:  

46.4.1. rengia disertaciją mokslo daktaro laipsniui gauti eksternu;  

46.4.2. paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį referuojamame mokslo leidinyje arba metodinę 

priemonę. 

47. Ekspertinio darbo ir mokslo sklaidos reikalavimai (per pastaruosius 5 metus):  

47.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas:  

47.1.1. recenzavo monografijas, vadovėlius, oponavo daktaro disertacijas, atliko mokslo 

premijoms ir fondams pateiktų mokslo darbų bei teisės aktų oficialias ekspertizes (iš 

viso per paskutinius 5 metus ne mažiau kaip 3 recenzijos ar/ir ekspertizės);  

47.1.2. skaitė mokslinius pranešimus ne mažiau kaip 3 tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose užsienyje ir 3 mokslinėse konferencijose Lietuvoje;  

47.1.3. pagal savo tyrimų tematiką:  

47.1.3.1. paskelbė bent vieną mokslo populiarinimo leidinį arba ne mažiau kaip 3 

mokslo populiarinimo straipsnius;  

47.1.3.2. perskaitė ne mažiau kaip 2 pranešimus praktinėse konferencijose ir 

seminaruose;  

47.2. siekiantiems užimti docento pareigas:  

47.2.1. recenzavo monografijas, vadovėlius, studijų knygas, oponavo daktaro disertacijas, 

atliko mokslo premijoms ir fondams pateiktų mokslo darbų bei teisės aktų oficialias 

ekspertizes (iš viso per pastaruosius 5 metus bent vieną recenziją ar ekspertizę);  

47.2.2. skaitė mokslinius pranešimus bent vienoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

užsienyje ir 2 mokslinėse konferencijose Lietuvoje;  

47.2.3. pagal savo tyrimų tematiką:  

47.2.3.1. paskelbė bent vieną mokslo populiarinimo leidinį arba nemažiau kaip 2 

mokslo populiarinimo straipsnius;  

47.2.3.2. perskaitė bent vieną pranešimą praktinėje konferencijoje ar seminare;  

47.3. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas: 

47.3.1. skaitė mokslinius pranešimus bent vienoje mokslinėje konferencijoje;  

47.3.2. pagal savo tyrimų tematiką:  

47.3.2.1. paskelbė vieną mokslo populiarinimo leidinį arba bent vieną mokslo 

populiarinimo straipsnį;  

47.3.2.2. perskaitė bent vieną pranešimą praktinėje konferencijoje ar seminare;  

47.4. siekiantiems užimti asistento pareigas:  

47.4.1. skaitė mokslinį pranešimą bent vienoje mokslinėje konferencijoje;  

47.4.2. paskelbė bent vieną mokslo populiarinimo straipsnį arba perskaitė bent vieną 

pranešimą praktinėje konferencijoje ar seminare. 

48. Kvalifikacijos kėlimo reikalavimai (per  pastaruosius 5 metus):  

48.1. dalyvavo mokslinėse ir profesinėse stažuotėse, tarptautinėse akademinio mobilumo 

programose, kurių bendra apimtis ne mažiau kaip 4 savaitės, iš jų ne mažiau kaip 2 

savaitės užsienyje;  

48.2. dalyvavo ne mažiau kaip 24 valandų trukmės pedagoginės kompetencijos tobulinimo 

kursuose.  

49. Organizacinio darbo reikalavimai: 

49.1. siekiantiems užimti profesoriaus pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip 3 organizacinio 

darbo atvejai per metus; 

49.2. siekiantiems užimti docento pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip 2 organizacinio 

darbo atvejai per metus; 

49.3. siekiantiems užimti lektoriaus pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip vienas 

organizacinio darbo atvejis per metus; 
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49.4. siekiantiems užimti asistento pareigas – vidutiniškai ne mažiau kaip vienas organizacinio 

darbo atvejis per metus. 

 

 

VIII. TOLESNĖ KONKURSO PROCEDŪRA 

 

50. Atestuoti pretendentai į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas privalo dalyvauti bendroje 

diskusijoje viešame instituto, katedros (centro ar kito padalinio) susirinkime. Jame dalyvauja 

AKK pirmininkas ar jo įgaliotas AKK narys. Susirinkimui vadovauja instituto direktorius, 

katedros vedėjas (centro ar kito padalinio vadovas). Aptariama, ar pretendentai atitinka 

instituto, katedros (kito padalinio) mokslo ir studijų kryptis, pretendentų pedagoginė ir 

metodinė patirtis. Visi pretendentai supažindina susirinkimo dalyvius su savo mokslinių tyrimų 

rezultatais, skaitomais arba numatomais skaityti paskaitų kursais, išleistomis mokymo ir 

metodinėmis priemonėmis, kita akademine veikla ir jos rezultatais, pagal skelbiamą konkurso 

tematiką. Susirinkimo metu gali būti skaitomos viešos paskaitos, aptariami kiti klausimai, 

kuriuos iškėlė AKK atestacijos metu ir įpareigojo institutą katedrą (centrą ar kitą padalinį) 

atlikti. Posėdžio protokolas pateikiamas AKK pirmininkui. 

51. AKK posėdį pretendentų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas atrankai atlikti organizuoja 

AKK pirmininkas per 2 savaites po pretendentų atestavimo. Posėdžio metu AKK pirmininkas 

supažindina AKK narius su pretendentų atestacijos rezultatais, institutų, katedrų (centrų ar kitų 

padalinių) susirinkimų protokolais, kitų papildomai numatytų ir atliktų užduočių rezultatais. 

Diskusijos metu AKK narai turi įvertinti pretendentų į tas pačias pareigas atestacijos rezultatų 

skirtumus, jų atitikimą instituto, katedros (centro ar kito padalinio poreikiams), mokslinių 

tyrimų aktualumą ir nuoseklumą ir kitus instituto, katedros ir viso Universiteto veiklai svarbius 

aspektus.  

52. Pretendentų atranka vyksta slaptu balsavimu. Į slaptąjį balsavimo biuletenį įrašomas 

konkursinių pareigų, kurioms keliami tie patys kvalifikaciniai reikalavimai, skaičius ir visi 

atestuoti pretendentai alfabeto tvarka. Galiojančiu pripažįstamas biuletenis, kuriame teigiamai 

pažymėtų pretendentų yra ne daugiau negu konkursinių pareigų. Atrinktu pareigas užimti 

pripažįstamas pretendentas, galiojančiuose biuleteniuose surinkęs daugiau kaip pusę balsų. Kai 

po pirmo balsavimo turo lieka neužimtų pareigų ir neatrinktų pretendentų, balsavimas vieną 

kartą kartojamas. Į naują biuletenį įtraukiamos neužimtos pareigos ir neatrinkti pretendentai. 

Jeigu kartotiniame balsavimo ture į tas pačias pareigas pretenduoja 3 ir daugiau pretendentų, tai 

į slaptojo balsavimo biuletenį įtraukiami 2 daugiausia pirmame ture surinkę balsų. Kai po 

kartotinio balsavimo lieka neužimtų pareigybių, konkursas šioms pareigoms laikomas 

neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas pareigoms užimti.  

53. Per 5 darbo dienas po konkurso jame dalyvavusių pretendentų dokumentai ir rinkimų 

protokolas pateikiami Personalo vystymo ir valdymo skyriui.  

54. Personalo vystymo ir valdymo skyrius, gavęs konkurso dokumentus, bet ne anksčiau kaip per 2 

darbo dienas po apeliacijai paduoti termino pabaigos, parengia rektoriaus įsakymą dėl atrinktų 

pretendentų skyrimo užimti pareigas. Jei buvo pateikta apeliacija, rektoriaus įsakymas dėl 

skyrimo užimti pareigas rengiamas ją išnagrinėjus. Kai Universiteto AKK pripažįsta, kad 

apeliacija buvo pagrįsta, rektoriaus konkurso rezultatus grąžina naujai svarstyti ir tvirtinti AKK.  

55. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, iki konkurso užėmę pareigas, tačiau atestacijos komisijos 

pripažinti kaip neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų arba konkurso procedūros metu 

nebuvo atrinkti naujai kadencijai, arba dėl nepateisinamų priežasčių nedalyvavę konkurse, 

atleidžiami iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Jie turi teisę pretenduoti viešo konkurso tvarka 

užimti žemesnes pareigas.  

 

IX. KVIESTINIŲ DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PRIĖMIMO Į 

DARBĄ NE KONKURSO TVARKA 
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56. Kviestiniai asmenys dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigoms priimami ne 

konkurso tvarka, be atestacijos procedūrų ir turi atitikti šio aprašo kvalifikacinius bendruosius ir 

mokslinius reikalavimus.  

57. Teikimą dėl kviestinio dėstytojo priėmimo teikia fakulteto dekanas (centro direktorius) 

susipažinęs su pretendento gyvenimo aprašymu (CV) bei įvertinęs jo atitikimą šio aprašo 

kvalifikacinių reikalavimų (bendrųjų ir mokslinių) nuostatoms.  

58. Teikimą dėl kviestinio mokslo darbuotojo arba kito tyrėjo priėmimo teikia padalinio arba 

MTEP projekto vadovas, susipažinęs su pretendento gyvenimo aprašymu (CV) ir įvertinęs jo 

atitikimą šio aprašo kvalifikacinių reikalavimų (bendrųjų ir mokslinių reikalavimų) nuostatoms.  

59. Asmenys pretenduojantys į kviestinio dėstytojo, mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo pareigas 

Personalo vystymo ir valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus:  

59.1. padalinio (dėstytojams – dekano, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams – 

direktoriaus) ir/arba projekto vadovo patvirtintą prašymą rektoriaus vardu užimti pareigas;  

59.2. gyvenimo aprašymą;  

59.3. aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų kopijas (jeigu pretenduoja asmuo iš 

šalies arba šių dokumentų nėra Personalo vystymo ir valdymo skyriuje saugomoje 

kandidato asmens byloje);  

59.4. mokslinių straipsnių ir kitų mokslo bei metodinių darbų sąrašą, pasirašytą atsakingos 

bibliotekos darbuotojos ir patvirtintą mokslo skyriaus vedėjo (kopijos arba originalai 

pateikiami tik mokslo ir/arba studijų skyrių darbuotojams paprašius);  

60. Personalo vystymo ir valdymo skyrius per vieną darbo dieną nuo asmenų dokumentų pateikimo 

perduoda juos atitinkamą sritį kuruojančiam prorektoriui, kuris patvirtina tinkamumą užimti 

pareigas. 

61. Personalo vystymo ir valdymo skyrius parengia rektoriaus įsakymą dėl asmenų priėmimo į 

darbą. Su asmenimis sudaromos terminuotos darbo sutartys.  

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

62. Jeigu atestuojamasis iki konkurso pareigoms užimti visą kadenciją dirbo Universitete, tai 

MTEP projektai ir visos mokslo publikacijos, vadovėliai ir studijų knygos, pateiktos 

kvalifikaciniams reikalavimams vertinti, turi būti išleistos Universiteto vardu. Jeigu 

atestuojamasis iki konkurso Universitete dirbo mažiau kaip kadenciją, tai Universiteto vardu 

išleistų mokslo publikacijų, vadovėlių ir studijų knygų minimalus skaičius turi būti 

proporcingas Universitete dirbtam laikui.  

63. Mokslo straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose, vertinami ir neišleisti, jei pateikiama 

leidinio redakcijos pažyma apie priimtą sprendimą juos spausdinti 

64.  Sėkmingas vadovavimas podoktorantūros stažuotei ne trumpesnei kaip vieneri metai, 

vadovavimas eksternu apgintai disertacijai yra prilyginamas vadovavimui doktorantui, 

sėkmingai apgynusiam disertaciją. 

65. Atestacijos metu straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose gali būti pakeičiami: 

1   straipsnis = 2,0 autoriniai lankai monografijų arba knygų skyrių išleistų tarptautiniu mastu 

pripažintose mokslo leidyklose;  

1 straipsnis = 1,0 patentas išduotas Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių 

ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO); 

1 straipsnis = 1,0 augalų veislė, Europos specializuotuose centruose praėjusi tarptautinę 

ekspertizę; 

1 straipsnis = vadovavimas MTEP projektams, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 30 tūkst. 

Eurų. Šis užskaitymas galimas tik vertinant mokslinį ir metodinį darbą per pastaruosius 5 

metus. 

66. Jeigu monografiją, mokslo studiją, vadovėlį ar studijų knygą parengė autorių kolektyvas, tai 

atestuojamajam monografijos parengimas įskaitomas, jeigu jo asmeninis indėlis yra ne mažiau 

kaip 4 autoriniai lankai, o mokslo studijos, vadovėlio ar studijų knygos parengimas įskaitomas, 

jeigu atestuojamojo asmeninis indėlis yra ne mažiau kaip 2 autoriniai lankai. Šios autorinių 
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lankų apimtys gali būti pasiektos dalyvaujant ir kelių monografijų, mokslo studijų, vadovėlių ir 

mokomųjų knygų kolektyviniame rengime.  

67. Pakartotinai išleistos monografijos, vadovėliai, studijų knygos gali būti užskaitomi kaip nauji 

moksliniai ar metodiniai darbai, jeigu AKK konstatuoja esminį šių leidinių papildymą ir 

kokybinį pataisymą lyginant su ankstesniu leidimu. Šiam įvertinimui AKK gali pasitelkti 

mokslo ir studijų skyrių darbuotojus ir/arba ekspertus. Mokslo straipsniai, kurie turiniu ar 

pavadinimu yra artimi anksčiau publikuotiems autoriaus straipsniams, yra įskaitomi tik tuo 

atveju, jeigu tarp jų yra esminiai skirtumai mokslinės problemos nagrinėjimo gilumo, 

naudojamų tyrimo metodų požiūriu.  

68. Nustačius mokslo rezultatų plagijavimo atvejus, AKK pretendento į dėstytojo ar mokslo 

darbuotojo pareigas neatestuoja. 

69. Kai akademinis padalinys (centras) neturi doktorantūros teisės, tai minimalūs kvalifikaciniai 

reikalavimai, tiesiogiai susiję su doktorantūros studijomis, netaikomi. Kvalifikaciniai 

reikalavimai, susiję su bakalauro ir magistrantūros studijomis, netaikomi dėstytojams ir mokslo 

darbuotojams tų katedrų ir kitų padalinių, kurie tiesiogiai bakalauro ir magistrantūros studijose 

nedalyvauja.  

70. Asmenys, dėstytojų ar mokslo darbuotojų pareigoms atestuojami kas 5 metai (išskyrus 

kviestinius) Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka pagal Aprašo VI ir VII skyriuose nurodytus 

kvalifikacinius reikalavimus. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas jie priimami 

viešo konkurso būdu. Neatestuoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai atleidžiami. 

71. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų neeilinę atestaciją Universiteto senatas gali skelbti rektoriaus ar 

fakulteto dekano (centro direktoriaus) argumentuotu teikimu ne anksčiau kaip po vienerių metų 

nuo paskutiniojo atestavimo. Apie neeilinį atestavimą dėstytojas ar mokslo darbuotojas turi būti 

informuotas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki jo. Neeilinės atestacijos metu neatestuotas 

dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidžiamas. 

72. Universiteto Rektorius, prorektoriai, administracijos ir akademinių padalinių vadovai ar jų 

pavaduotojai, rinkti arba teikti Rektoriaus ar akademinio padalinio vadovo Senatui tvirtinti 

vadovaujančioms pareigoms eiti vieną ar daugiau kadencijų, pasibaigus kadencijos laikotarpiui 

turi teisę grįžti į ankstesnes pareigas. Konkursas ar atestacija šioms pareigoms eiti darbuotojo 

rašytiniu pageidavimu Rektoriaus įsakymu gali būti nukeltas, bet ne ilgesniam nei penkių metų 

laikotarpiui nuo kadencijos eiti vadovaujančias pareigas pabaigos. 

73. Jeigu dėstytojo, mokslo darbuotojo ir kito tyrėjo pareigos steigiamos konkrečiam MTEP ar 

studijų darbui (projektui) vykdyti, dėstytojas, mokslo darbuotojas ir kitas tyrėjas gali būti 

priimamas dirbti universitete ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui pagal terminuotą darbo 

sutartį, jei konkrečių MTEP ar studijų darbų (projektų) sutarčių sąlygos nenumato kitaip. Esant 

kitoms sąlygoms, dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams Apraše numatyta 

skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.  

74. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. Jo nuostatos taikomos naujai į pareigas 

priimamiems dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams bei pretenduojantiems 

užimti aukštesnes pareigas, gauti aukštesnį tarnybinio atlyginimo koeficientą arba atlyginimo 

priedą (jei tai numatyta jų skyrimą reglamentuojančiuose dokumentuose).  

75. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurių kadencija prasidėjusi iki šio Aprašo patvirtinimo datos, 

jai pasibaigus atestuojami pagal Priėmimo į Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų pareigas tvarkos ir kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Senato 

2010 m. kovo 31 d. (protokolas Nr. 493), jeigu nepateikė prašymo būti įvertinti ir/arba atestuoti 

pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus.        

 


