MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
MOKSLININKŲ,
DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE,
PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI1

I.

Nustatomi

šie

kvalifikaciniai

reikalavimai

mokslininkams

dirbantiems

humanitarinių ir socialinių mokslų srityse:
II. 1. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti gali dalyvauti
mokslininkai, kurie turi daktaro mokslo laipsnį ir po jo suteikimo paskelbė ne mažiau
kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Arba paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą
mokslo monografiją ar studiją ir publikavo ne mažiau kaip 10 straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuos
II. 1. 2. Taip pat turi būti atlikęs bent 1 šių priemonių:
parašęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių
priemonių
II. 1. 3. Parengęs bent 5 iš žemiau išvardytų priemonių:
vadovavo doktorantams, dėstė doktorantūros studijų dalykus, vadovavo podoktorantūros
stažuotėms
parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei ir
plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros
ar profesiniuose leidiniuose
skaitė viešų paskaitų ciklus
sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių, atliko reguliarią mokslo žinių sklaidą per
žiniasklaidos priemones.
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Minimalių kvalifikacinių Vilniaus dailės akademijos ( toliau – VDA arba Akademijos )
mokslininkų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių reikalavimo aprašas
parengtas remiantis Lietuvos mokslų tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 patvirtintu
„Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
reikalavimų aprašu“ ir VDA statutu.

II. 2.Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas užimantys mokslininkai gali būti
atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu per kadenciją:
II. 2. 1. Įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą2;
paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose

(periodiniuose,

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
II. 2.2. Įvykdė bent kelis šių reikalavimų:
paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį ir ne mažiau kaip tris knygos (ų) skyrius ar
mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)
mokslo leidiniuose;
mokslinių tyrimų rezultatus skelbė nerecenzuotuose straipsniuose, knygų skyriuose,
akademinėse recenzijose ir pan. publikacijose su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ir
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose;
paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
II. 2. 3. Įvykdė bent kelis iš šių reikalavimų:
vykdė socialinės, kultūrinės plėtros darbus
dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiėmė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla
(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo narys;
vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės
kolegijos narys.
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Leidinys įskaitomas ir tuomet, kai komisijai pateikiama leidyklos pažyma apie įteiktą spaudai
monografiją.

sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.
III. 1. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti gali dalyvauti
mokslininkai, kurie turi daktaro mokslo laipsnį ir per pastaruosius 5 metus:
III. 1. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą ir ne
mažiau kaip 5 straipsnius recenzuojamuose leidiniuose3;
po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių
recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
III. 1.2. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 3 iš žemiau išvardytų priemonių
parašęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių
priemonių
III. 1.3. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 4 iš žemiau išvardytų priemonių:
vadovavo doktorantams, dėstė doktorantūros studijų dalykus, vadovavo podoktorantūros
stažuotėms
parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei ir
plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros
ar profesiniuose leidiniuose
skaitė viešų paskaitų ciklus
sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių, atliko reguliarią mokslo žinių sklaidą per
žiniasklaidos priemones.
III. 2. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užimantys mokslininkai gali būti
atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu per kadencijos laikotarpį:
III. 2. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą4;
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paskelbė ne mažiau kaip keturis mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose,
tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį;
paskelbė recenzuotos (ų) mokslinės (ių) monografijos (ų), studijos (ų) ar vadovėlio (ių)
dalį (is), recenzuotą (us) straipsnį (ius), jei bendras mokslininko indėlis ne mažesnis kaip
trys autoriniai lankai.
III. 2.2. Įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
mokslinių tyrimų rezultatus skelbė nerecenzuotuose straipsniuose, knygų skyriuose,
akademinėse recenzijose ir pan. publikacijose su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ir
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose;
paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
III. 2. 3. Įvykdė bent kelis šių reikalavimų:
Vykdė socialinės, kultūrinės plėtros darbus:
Dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
Dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiiėmė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla
(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo narys.
Vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės
kolegijos narys;
Sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.
IV. 3. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms užimti gali dalyvauti mokslininkai, kurie
iki ar po disertacijos gynimo yra paskelbę ne mažiau kaip du mokslininkus straipsnius
recenzuojamuose leidiniuose.

IV. 4. Per penkerių metų kadenciją mokslo darbuotojo pareigas užimantis asmuo turi
būti paskelbęs ne mažiau kaip keturis mokslinius straipsnius recenzuojamuose
leidiniuose.
IV. 5. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti gali dalyvauti
asmenys, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį
aukštąjį išsilavinimą.
IV. 3. 3. Per penkerių metų kadenciją jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas
užimantis asmuo turi pradėti dirbti mokslinį darbą ir paskelbti bent du mokslinius
straipsnius recenzuojamame mokslo leidinyje.

