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MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ,
DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE,
PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Akademijos dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius, docentas, lektorius, asistentas.
2. Profesoriaus pareigas gali užimti mokslininkas pedagogas, kuris nemažiau kaip kadenciją
sėkmingai užėmė docento arba jas atitinkančias pareigas ir atitinka minimalius klasifikacinius
reikalavimus profesoriaus pareigoms. Profesoriaus pareigas užimantis mokslininkas pedagogas turi
rengti profesionalius mokslininkus, dėstyti studentams, dalyvauti mokslo veikloje ir (arba) formuoti
mokslinių tyrimų kryptis, joms vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
5. Docento pareigas gali užimti mokslininkas pedagogas, ne mažiau kaip vieną kadenciją sėkmingai
dirbęs pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje ir atitinkantis docento minimalius klasifikacinius
reikalavimus. Docento pareigas užimantis mokslininkas pedagogas turi rengti profesionalius
mokslininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.
6. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti, mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Lektorius turi dėstyti
studentams, dirbti metodinį darbą, dalyvauti mokslo veikloje.
7. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistentas turi vadovauti studentų
praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kt. ) ar padėti
atlikti mokslinius tyrimus, dalyvauti mokslo arba meno veikloje.
II. Nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse:
II. 1. Konkurse profesoriaus pareigoms užimti gali dalyvauti pedagogai-mokslininkai, kurie
turi daktaro mokslo laipsnį, docento pedagoginį vardą ir po daktaro laipsnio suteikimo per
pastaruosius 10 metų:
II. 1. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:

II. 1.1.1. ne disertacijos pagrindu paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą1;
II. 1.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius recenzuojamuose

(periodiniuose,

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
II. 1.1.3. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį ir ne mažiau kaip keturis knygos (ų) skyrius ar
mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose;
II. 1.1.4. 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 aštuoni
autoriniai lankai.
II. 1.2. įvykdė bent du šių reikalavimų:
II. 1.2.1. 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;
II. 1.2.2. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
II. 1.2.3. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
II. 1.2.4. Vykdo socialinės, kultūrinės plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines publikacijas ir akademines recenzijas be mokslinio aparato;
- rengė specializuotą informaciją, ekspertizes, vertinimus ir komentarus (istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) pateiktus valstybės bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos pagrindu parengė rinkinius ir chrestomatijas, skirtas
švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;
- rengė kultūros paminklų, meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijas,
kuravo parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos pagrindu parengė šviečiamųjų projektų;
- rengė naujos medžiagos kultūros paveldo, sociologinių ir kt. duomenų bazėms.
II. 1.2.5. dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
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II. 1.2.6. dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiėmė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla;
II. 1.2.7. vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos
narys;
II. 1.2.8. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.;
II. 1.3. taip pat turi būti vykdęs bent dvi iš šių edukacinių-pedagoginių veiklų:
II. 1.3.1. turi ne mažesnę kaip penkerių metų paskaitų skaitymo bent kurios pakopos studentams
patirtį;
II. 1.3.2. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokamąją knygą, studijų vadovą ar
pan. ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą;
II. 1.3.3. vadovavo ne mažiau kaip penkių studentų bent kurios studijų pakopos baigiamųjų darbų
rengimui;
II. 1.3.4. rengė mokslo daktarus (t.y. dėstė doktorantūros dalykus, vadovavo disertacijoms, buvo
doktorantūros komitetų nariai, buvo disertacijų gynimo tarybų nariai arba oponentai);
II. 1.3.5. kėlė profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas mokslo arba meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų

programose,

specializuotose

profesinėse

konferencijose

arba

bendrųjų

gebėjimų

mokymuose;
II. 1.3.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja mokslo arba meno sklaidos veikla, skaitė viešų paskaitų
ciklus.
II. 1.3.7. dalyvavo rengiant naujas ar atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo, atnaujinimo grupės narys;
II. 2. Profesoriaus pareigas užimantys pedagogai-mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų
kadenciją, jeigu per kadenciją:
II. 2. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
II. 2.1.1. ne disertacijos pagrindu paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą2;
II. 2.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose

(periodiniuose,

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
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II. 2.1.3. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį ir ne mažiau kaip tris knygos (ų) skyrius ar
mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose;
II. 2.1.4. 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 penki
autoriniai lankai.
II. 2.2. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
II. 2.2.1. 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;
II. 2.2.2. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
II. 2.2.3. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
II. 2.2.4. Vykdo socialinės, kultūrinės plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines publikacijas ir akademines recenzijas be mokslinio aparato;
- rengė specializuotą informaciją, ekspertizes, vertinimus ir komentarus (istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) pateiktus valstybės bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos pagrindu parengė rinkinius ir chrestomatijas, skirtos
švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;
- rengė kultūros paminklų, meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijas,
kuravo parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos pagrindu parengė šviečiamųjų projektų;
- naujos medžiagos kultūros paveldo, sociologinių ir kt. duomenų bazėms rengimas.
II. 2.2.5. dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
II. 2.2.6. dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiimė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla (vadovauja
tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio organizaciniam arba programos komitetui ar
yra jo narys.
II. 2.2.7. vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos
narys;

II. 2.2.8. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.;
II. 2.3. taip pat turi būti vykdęs bent dvi iš šių edukacinių-pedagoginių veiklų:
II. 2.3.1. turi paskaitų skaitymo bent kurios pakopos studentams patirtį;
II. 2.3.2. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokamąją knygą, studijų vadovą ar
pan. ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą;
II. 2.3.3. vadovavo ne mažiau kaip penkių studentų bent kurios sudijų pakopos baigiamųjų darbų
rengimui;
II. 2.3.4. rengė mokslo daktarus (t.y. dėstė doktorantūros dalykus, vadovavo disertacijoms, buvo
doktorantūros komitetų nariai, buvo disertacijų gynimo tarybų nariai arba oponentai);
II. 2.3.5. kėlė profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas mokslo arba meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų

programose,

specializuotose

profesinėse

konferencijose

arba

bendrųjų

gebėjimų

mokymuose;
II. 2.3.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja mokslo arba meno sklaidos veikla, skaitė viešų paskaitų
ciklus.
II. 2.3.7. dalyvavo rengiant naujas ar atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo, atnaujinimo grupės narys;
II. 3. Konkurse docento pareigoms užimti gali dalyvauti pedagogai-mokslininkai, kurie turi
daktaro mokslo laipsnį ir per pastaruosius 5 metus:
II. 3. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
II. 3.1.1. paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą3;
II. 3.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose

(periodiniuose,

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
II. 3.1.3. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį ir ne mažiau kaip vieną mokslinį straipsnį
recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
II. 3.1.4. 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 keturi
autoriniai lankai.
II. 3.2. įvykdė bent du šių reikalavimų:
II. 3.2.1. 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;
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II. 3.2.2. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
II. 3.2.3. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
II. 3.2.4. Vykdo socialinės, kultūrinės plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines publikacijas ir akademines recenzijas be mokslinio aparato;
- rengė specializuotą informaciją, ekspertizes, vertinimus ir komentarus (istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) pateiktus valstybės bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos pagrindu parengė rinkinius ir chrestomatijas, skirtos
švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;
- rengė kultūros paminklų, meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijas,
kuravo parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos pagrindu parengė šviečiamųjų projektų;
- naujos medžiagos kultūros paveldo, sociologinių ir kt. duomenų bazėms rengimas.
II. 3.2.5. dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
II. 3.2.6. dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiimė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla (vadovauja
tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio organizaciniam arba programos komitetui ar
yra jo narys.
II. 3.2.7. vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos
narys;
II. 3.2.8. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.;
II. 3.3. taip pat turi būti vykdęs bent vieną iš šių edukacinių-pedagoginių veiklų:
II. 1.3.1. turi ne mažesnę kaip trejų metų paskaitų skaitymo bent kurios pakopos studentams patirtį;
II. 1.3.2. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokamąją knygą, studijų vadovą ar
pan. ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą;
II. 1.3.3. vadovavo ne mažiau kaip keturių studentų bent kurios sudijų pakopos baigiamųjų darbų
rengimui;
II. 1.3.4. kėlė profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas mokslo arba meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų

programose,

mokymuose;

specializuotose

profesinėse

konferencijose

arba

bendrųjų

gebėjimų

II. 1.3.5. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja mokslo arba meno sklaidos veikla, skaitė viešų paskaitų
ciklus.
II. 1.3.6. dalyvavo rengiant naujas ar atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo, atnaujinimo grupės narys;
II. 4. Docento pareigas užimantys pedagogai-mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų
kadenciją, jeigu per kadencijos laikotarpį:
II. 4. 1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
II. 4.1.1. paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą4;
II. 4.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose

(periodiniuose,

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
II. 3.1.3. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį;
II. 3.1.4. 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.
II. 4.2. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:
II. 4.2.1. 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;
II. 4.2.2. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų,
enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų;
II. 4.2.3. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų
rezultatus, pranešimus;
II. 4.2.4. Vykdo socialinės, kultūrinės plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines publikacijas ir akademines recenzijas be mokslinio aparato;
- rengė specializuotą informaciją, ekspertizes, vertinimus ir komentarus (istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) pateiktus valstybės bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos pagrindu parengė rinkinius ir chrestomatijas, skirtos
švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;
- rengė kultūros paminklų, meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijas,
kuravo parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos pagrindu parengė šviečiamiejųjų projektų;
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- naujos medžiagos kultūros paveldo, sociologinių ir kt. duomenų bazėms rengimas.
II. 4.2.5. dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose;
II. 4.2.6. 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.
II. 4.2.7. vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio
redakcinei kolegijai, buvo ar yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos
narys;
II. 4.2.8. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė
mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.;
II. 4.3. taip pat turi būti vykdęs bent vieną iš šių edukacinių-pedagoginių veiklų:
II. 4.3.1. skaitė paskaitas bent kurios pakopos studentams patirtį;
II. 1.3.2. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokamąją knygą, studijų vadovą ar
pan. ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą;
II. 1.3.3. vadovavo bent kurios studijų pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui;
II. 1.3.4. kėlė profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas mokslo arba meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų

programose,

specializuotose

profesinėse

konferencijose

arba

bendrųjų

gebėjimų

mokymuose;
II. 1.3.5. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja mokslo arba meno sklaidos veikla, skaitė viešų paskaitų
ciklus.
II. 1.3.6. dalyvavo rengiant naujas ar atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo, atnaujinimo grupės narys;
II. 5. Konkurse lektoriaus pareigoms užimti gali dalyvauti mokslininkai arba asmenys,
turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį
išsilavinimą.
II. 5. 1. Per penkerių metų kadenciją lektoriaus pareigas užimantis asmuo turi dėstyti studentams ir
dirbti metodinį darbą.
II. 6. Konkurse asistento pareigoms užimti gali dalyvauti asmenys, turintys ne žemesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.
II. 5. 1. Per penkerių metų kadenciją asistento pareigas užimantis asmuo turi pradėti dirbti mokslinį
darbą, metodinį bei pedagoginį darbą ir paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame
mokslo leidinyje.

Priedas Nr.2

Registracijos Nr.
Konkurso dalyvis:
Vardas, pavardė, pareigos, padalinys
Vilniaus dailės akademijos
Rektoriui prof.

PRAŠYMAS
2000-00-00

Remdamasis Konkursų Vilniaus dailės akademijos mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų
pareigas eiti organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašu prašau leisti man dalyvauti konkurse
............................ pareigoms eiti.

Vardas, Pavardė

Priedas Nr. 4
TVIRTINU:
Atestavimo komisijos pirmininkas Tojana Račiūnaitė
(parašas, data)
Konkurso dalyvis:
(vardas, pavardė)
DĖSTOMOS DISCIPLINOS P R O G R A M O S A P R A Š A S

Dalyko kodas ir
pavadinimas
Dalyko statusas
(privalomas ar
pasirenkamas)
Dalyko tikslai ir
siekiniai (rezultatai)
Dalyko apimtis
kreditais
Mokymo metodai
(teorinės paskaitos,
seminarai, praktiniai
užsiėmimai,
savarankiškas
darbas; nurodyti
kiekvieno metodo
apimtis kreditais)
Atsiskaitymo formos
ir jų įtaka galutiniam
vertinimui (%)
Rekomenduojama
literatūra
(jos tikslūs
bibliografiniai
duomenys ir
preinamumas
studentams)
Vardas Pavardė

Priedas Nr.3C
Konkursui teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti profesoriaus pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

B kategorija
Punktas

Punkto reikalavimai
Vertinimui teikiama veikla
Ne disertacijos pagrindu
paskelbė mokslo monografiją,
mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą.
Paskelbė ne mažiau kaip 8
mokslinius straipsnius
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose;
Paskelbė aukštosios mokyklos
vadovėlį ir ne mažiau kaip
keturis knygos (ų) skyrius ar
mokslinius straipsnius
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose.
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 aštuoni
autoriniai lankai.
Punkto reikalavimai

1.2.1.

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.

1.2.2

Paskelbė šaltinių publikacijų,
moksliškai komentuotų
vertimų, mokslinių žodynų,

Vertinimui teikiama veikla
(darbas?)

žinynų, enciklopedijų, parodų
katalogų, (bio)bibliografijų;
1.2.3.

Skelbė tarptautinėse ir
nacionalinėse mokslinėse
konferencijose mokslinių
tyrimų rezultatus, pranešimus;

1.2.4.

Vykdo socialinės, kultūrinės
plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir
mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines
publikacijas ir akademines
recenzijas be mokslinio
aparato;
- rengė specializuotą
informaciją, ekspertizes,
vertinimus ir komentarus
(istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų
projektų) pateiktus valstybės
bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio
kultūros medžiagos pagrindu
parengė rinkinius ir
chrestomatijas, skirtas švietimo
bei plačiosios visuomenės
reikmėms.
- rengė kultūros paminklų,
meno kūrinių, muziejinių bei
archyvinių rinkinių
demonstracijas, kuravo
parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos
pagrindu parengė šviečiamųjų
projektų;
- rengė naujos medžiagos
kultūros paveldo, sociologinių
ir kt. duomenų bazėms.

1.2.5.

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.

1.2.6.

1.2.7.

Vadovavo nacionalinio ar
tarptautinio periodinio arba
tęstinio mokslo arba meno
leidinio redakcinei kolegijai,
buvo ar yra tokio leidinio
vyriausiasis redaktorius ar
redakcinės kolegijos narys.

1.2.8.

Sukūrė internetinių mokslo
sklaidos šaltinių ir juos
prižiūrėjo arba reguliariai
skleidė mokslo žinias
žiniasklaidos priemonėmis ir
pan.

3. Edukacinė-pedagoginė
veikla
1.3.1.

Parengė studijoms skirtą leidinį
(paskaitų konspektą, mokamąją
knygą, studijų vadovą ar pan.
ar kitą studijoms naudojamą
leidinį arba jų dalį) arba e.
mokymo(si) kursą.

1.3.2.

Vadovavo ne mažiau kaip
dešimties studentų bent kurios
studijų pakopos baigiamųjų
darbų rengimui.

1.3.3.

Rengė mokslo daktarus (t.y.
dėstė doktorantūros dalykus,
vadovavo disertacijoms, buvo
doktorantūros komitetų nariai,
buvo disertacijų gynimo tarybų
nariai arba oponentai);
Kėlė profesinę kvalifikaciją,
dalyvaudamas mokslo arba
meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų programose,
specializuotose profesinėse
konferencijose arba bendrųjų
gebėjimų mokymuose.

1.3.4.

1.3.5.

Užsiėmė ugdomąja,
šviečiamąja mokslo arba meno
sklaidos veikla, skaitė viešų
paskaitų ciklus.

1.3.6.

Dalyvavo rengiant naujas ar
atnaujinamas aukštojo mokslo
studijų programas; yra jų

autorius, programos rengimo,
atnaujinimo grupės narys.


nereikalingus punktus ištrinti

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti profesoriaus pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

B kategorija
Punktas
2.2.1.

Punkto reikalavimai
Vertinimui teikiama veikla
Ne disertacijos pagrindu
paskelbė mokslo monografiją,
mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą.
Paskelbė ne mažiau kaip 5
mokslinius straipsnius
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose.
Paskelbė aukštosios mokyklos
vadovėlį ir ne mažiau kaip tris
knygos (ų) skyrius ar
mokslinius straipsnius
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose.
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 penki autoriniai
lankai.

Punkto reikalavimai
Mokslinių tyrimų rezultatus
skelbė nerecenzuotuose
straipsniuose, knygų skyriuose,
akademinėse recenzijose ir pan.
publikacijose su moksliniu
aparatu mokslo, kultūros ir
profesiniuose periodiniuose,
tęstiniuose ir vienkartiniuose

Vertinimui teikiama veikla
(darbas?)

leidiniuose.
2.2.2.

2.2.3.

Paskelbė šaltinių publikacijų,
moksliškai komentuotų
vertimų, mokslinių žodynų,
žinynų, enciklopedijų, parodų
katalogų, (bio)bibliografijų.
Skelbė tarptautinėse ir
nacionalinėse mokslinėse
konferencijose mokslinių
tyrimų rezultatus, pranešimus.

2.2.4.

Vykdo socialinės, kultūrinės
plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir
mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines
publikacijas ir akademines
recenzijas be mokslinio
aparato;
- rengė specializuotą
informaciją, ekspertizes,
vertinimus ir komentarus
(istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų
projektų) pateiktus valstybės
bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio
kultūros medžiagos pagrindu
parengė rinkinius ir
chrestomatijas, skirtos švietimo
bei plačiosios visuomenės
reikmėms;
- rengė kultūros paminklų,
meno kūrinių, muziejinių bei
archyvinių rinkinių
demonstracijas, kuravo
parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos
pagrindu parengė šviečiamųjų
projektų;
- naujos medžiagos kultūros
paveldo, sociologinių ir kt.
duomenų bazėms rengimas.

2.2.5.

Dalyvavo tarptautinių,
nacionalinių mokslo ir meno
programų projektuose.

2.2.6.

Dalyvavo ekspertinėse

mokslinėse arba profesionaliojo
meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiimė
ekspertine ir kita taikomąja
moksline arba meno veikla
(vadovauja tarptautinio ar
nacionalinio mokslo arba meno
renginio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo
narys.
2.2.7.

Vadovavo nacionalinio ar
tarptautinio periodinio arba
tęstinio mokslo arba meno
leidinio redakcinei kolegijai,
buvo ar yra tokio leidinio
vyriausiasis redaktorius ar
redakcinės kolegijos narys.

2.2.8.

Sukūrė internetinių mokslo
sklaidos šaltinių ir juos
prižiūrėjo arba reguliariai
skleidė mokslo žinias
žiniasklaidos priemonėmis ir
pan.

3. Edukacinė-pedagoginė
veikla
2.3.1

Turi paskaitų skaitymo bent
kurios pakopos studentams
patirtį.

2.3.2.

Turi paskaitų skaitymo bent
kurios pakopos studentams
patirtį.

2.3.3.

Vadovavo ne mažiau kaip
penkių studentų bent kurios
studijų pakopos baigiamųjų
darbų rengimui.

2.3.4.

Rengė mokslo daktarus (t.y.
dėstė doktorantūros dalykus,
vadovavo disertacijoms, buvo
doktorantūros komitetų nariai,
buvo disertacijų gynimo tarybų
nariai arba oponentai).
Kėlė profesinę kvalifikaciją,
dalyvaudamas mokslo arba
meno stažuotėse, tarptautinėse

2.3.5.

mainų programose,
specializuotose profesinėse
konferencijose arba bendrųjų
gebėjimų mokymuose.
2.3.6.

Užsiėmė ugdomąja,
šviečiamąja mokslo arba meno
sklaidos veikla, skaitė viešų
paskaitų ciklus.

2.3.7.

Dalyvavo rengiant naujas ar
atnaujinamas aukštojo mokslo
studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo,
atnaujinimo grupės narys.

* nereikalingus punktus ištrinti
Konkursui teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti docento pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
3.1.1

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Punkto reikalavimai
Vertinimui teikiama veikla
Paskelbė mokslo monografiją,
mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą.
Paskelbė ne mažiau kaip 4
mokslinius straipsnius
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose.
Paskelbė aukštosios mokyklos
vadovėlį ir ne mažiau kaip
vieną mokslinį straipsnį
recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose.
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 keturi autoriniai
lankai.

B kategorija
Punktas

Vertinimui teikiama veikla
(darbas?)

3.2.1.

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.

3.2.2.

Paskelbė šaltinių publikacijų,
moksliškai komentuotų
vertimų, mokslinių žodynų,
žinynų, enciklopedijų, parodų
katalogų, (bio)bibliografijų.

3.2.3.

Skelbė tarptautinėse ir
nacionalinėse mokslinėse
konferencijose mokslinių
tyrimų rezultatus, pranešimus.

3.2.4.

Vykdo socialinės, kultūrinės
plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir
mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines
publikacijas ir akademines
recenzijas be mokslinio
aparato;
- rengė specializuotą
informaciją, ekspertizes,
vertinimus ir komentarus
(istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų
projektų) pateiktus valstybės
bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio
kultūros medžiagos pagrindu
parengė rinkinius ir
chrestomatijas, skirtos švietimo
bei plačiosios visuomenės
reikmėms;
- rengė kultūros paminklų,
meno kūrinių, muziejinių bei
archyvinių rinkinių

3.2.5.

3.2.6.

demonstracijas, kuravo
parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos
pagrindu parengė šviečiamųjų
projektų;
- naujos medžiagos kultūros
paveldo, sociologinių ir kt.
duomenų bazėms rengimas.
Dalyvavo tarptautinių,
nacionalinių mokslo ir meno
programų projektuose.
Dalyvavo ekspertinėse
mokslinėse arba profesionaliojo
meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiimė
ekspertine ir kita taikomąja
moksline arba meno veikla
(vadovauja tarptautinio ar
nacionalinio mokslo arba meno
renginio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo
narys.

3.2.7.

Vadovavo nacionalinio ar
tarptautinio periodinio arba
tęstinio mokslo arba meno
leidinio redakcinei kolegijai,
buvo ar yra tokio leidinio
vyriausiasis redaktorius ar
redakcinės kolegijos narys.

3.2.8.

Sukūrė internetinių mokslo
sklaidos šaltinių ir juos
prižiūrėjo arba reguliariai
skleidė mokslo žinias
žiniasklaidos priemonėmis ir
pan.

3. Edukacinė-pedagoginė
veikla
3.3.1.

3.3.2.

Turi ne mažesnę kaip trejų
metų paskaitų skaitymo bent
kurios pakopos studentams
patirtį.
Parengė studijoms skirtą leidinį
(paskaitų konspektą, mokamąją
knygą, studijų vadovą ar pan.
ar kitą studijoms naudojamą
leidinį arba jų dalį) arba e.
mokymo(si) kursą.

3.3.3.

Vadovavo ne mažiau kaip
keturių studentų bent kurios
sudijų pakopos baigiamųjų
darbų rengimui.

3.3.4.

Kėlė profesinę kvalifikaciją,
dalyvaudamas mokslo arba
meno stažuotėse, tarptautinėse
mainų programose,
specializuotose profesinėse
konferencijose arba bendrųjų
gebėjimų mokymuose.

3.3.5.

Užsiėmė ugdomąja,
šviečiamąja mokslo arba meno
sklaidos veikla, skaitė viešų
paskaitų ciklus.
Dalyvavo rengiant naujas ar
atnaujinamas aukštojo mokslo
studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo,
atnaujinimo grupės narys.

3.3.6.



nereikalingus punktus ištrinti

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti docento pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

Punkto reikalavimai
Vertinimui teikiama veikla
Paskelbė mokslo monografiją,
mokslo studiją, teorinį, sintetinį
mokslo darbą
Paskelbė ne mažiau kaip 3
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.

B kategorija
Punktas
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Vertinimui teikiama veikla
(darbas?)
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.
Vykdo socialinės, kultūrinės
plėtros darbus:
- skelbė mokslotyros ir
mokslo politikos publikacijas;
- skelbė akademines
publikacijas ir akademines
recenzijas be mokslinio
aparato;
- rengė specializuotą
informaciją, ekspertizes,
vertinimus ir komentarus
(istoriniai, menotyriniai,
sociologiniai, teisės aktų ir jų
projektų) pateiktus valstybės
bei savivaldybių institucijoms;
- lituanistinės ir pasaulio
kultūros medžiagos pagrindu
parengė rinkinius ir
chrestomatijas, skirtos švietimo
bei plačiosios visuomenės
reikmėms;
- rengė kultūros paminklų,
meno kūrinių, muziejinių bei
archyvinių rinkinių
demonstracijas, kuravo
parodas, ekspozicijas;
- mokslo ir meno medžiagos
pagrindu parengė

4.2.5.

4.2.6.

šviečiamiejųjų projektų;
- naujos medžiagos kultūros
paveldo, sociologinių ir kt.
duomenų bazėms rengimas
Dalyvavo tarptautinių,
nacionalinių mokslo ir meno
programų projektuose.
Dalyvavo ekspertinėse
mokslinėse arba profesionaliojo
meno ir kultūros organizacijose
(yra jų nariai), užsiimė
ekspertine ir kita taikomąja
moksline arba meno veikla
(vadovauja tarptautinio ar
nacionalinio mokslo arba meno
renginio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo
narys.

4.2.7.

Vadovavo nacionalinio ar
tarptautinio periodinio arba
tęstinio mokslo arba meno
leidinio redakcinei kolegijai,
buvo ar yra tokio leidinio
vyriausiasis redaktorius ar
redakcinės kolegijos narys.

4.2.8.

Sukūrė internetinių mokslo
sklaidos šaltinių ir juos
prižiūrėjo arba reguliariai
skleidė mokslo žinias
žiniasklaidos priemonėmis ir
pan.

3. Edukacinė-pedagoginė
veikla
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Skaitė paskaitas bent kurios
pakopos studentams.
Parengė studijoms skirtą leidinį
(paskaitų konspektą, mokamąją
knygą, studijų vadovą ar pan.
ar kitą studijoms naudojamą
leidinį arba jų dalį) arba e.
mokymo(si) kursą
Vadovavo bent kurios studijų
pakopos studentų baigiamųjų
darbų rengimui.
Kėlė profesinę kvalifikaciją,
dalyvaudamas mokslo arba
meno stažuotėse, tarptautinėse

mainų programose,
specializuotose profesinėse
konferencijose arba bendrųjų
gebėjimų mokymuose.
4.3.5.

Užsiėmė ugdomąja,
šviečiamąja mokslo arba meno
sklaidos veikla, skaitė viešų
paskaitų ciklus.

4.3.6.

Dalyvavo rengiant naujas ar
atnaujinamas aukštojo mokslo
studijų programas; yra jų
autorius, programos rengimo,
atnaujinimo grupės narys.



nereikalingus punktus ištrinti

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti lektoriaus pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
5. 1.

Punkto reikalavimai
Vertinimui teikiama veikla
Per penkerių metų kadenciją
lektoriaus pareigas užimantis
asmuo turi dėstyti studentams ir
dirbti metodinį darbą

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų?) sąrašas pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir
socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti asistento pareigas*:
1. Akademiniai mokslo
darbai
Punktas
6. 1.

Punkto reikalavimai
Per penkerių metų kadenciją
asistento pareigas užimantis
asmuo turi pradėti dirbti
mokslinį darbą, metodinį bei
pedagoginį darbą ir paskelbti
bent vieną mokslinį straipsnį
recenzuojamame mokslo
leidinyje.

Vertinimui teikiama veikla

