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                                                                     ĮVADAS 

 

 

                                                    Aprašas paruoštas remiantis 

 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242), Vilniaus dailės 

akademijos (toliau – VDA) Statutu, Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. Nr. VII-71 

patvirtintu nutarimu: „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo 

darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašu“, taip pat Europos komisijos Rekomendacija dėl Europos 

mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (2005/251/EB). 

 

 

 

KONKURSŲ VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ  PAREIGAS EITI 

ORGANIZAVIMO IR JŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I.  KONKURSO PAREIGOMS EITI IR DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

1.1. Vilniaus dailės akademijoje dėstytojai ir mokslo darbuotojai (išskyrus kviestinius dėstytojus ir 

mokslo darbuotojus) į pedagogines pareigas skiriami laimėjus viešą konkursą pareigoms eiti. 

 

1.2. Viešas konkursas pareigoms užimti skelbiamas Rektoriaus įsakymu. Dėstytojo ar mokslo 

darbuotojo kadencijai baigiantis, konkursas skelbiamas likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki dėstytojo 

ar mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos.  

 

1.3. Administracijos tarnyba informuoja apie konkursą akademijos informaciniame žiniatinklyje 

www.vda.lt ir  Lietuvos mokslo tarybos žiniatinklyje www.lmt.lt. Viešame skelbimo tekste turi būti 

nurodytas darbo pobūdis ir būtinos kompetencijos. Konkurso pradžia skaičiuojama nuo skelbimo apie 

konkursą Lietuvos mokslo tarybos žiniatinklyje datos. 

 

1.4. Kandidatų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti vertinimą organizuoja, VDA Konkursų ir 

atestacijos komisijos – mokslininkų, dėstytojų - mokslininkų ir dėstytojų - menininkų. 

 

1.5. Su pedagoginiu ar mokslo darbuotoju, užimančiu pareigas ir laimėjusiu konkursą toms pačioms 

pareigoms VDA antrą kartą iš eilės, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms užimti.  

 

1.6. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis, atestuojami toms 

pačioms pareigoms užimti kas penkeri metai. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš pareigų įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

1.7.  Laimėjusio konkursą VDA darbuotojo kadencijos trukmė – penkeri metai. Jei būtina, Rektorius 

darbuotojus gali priimti į darbą arba pratęsti darbo sutartį prieš skelbiant konkursą, bet ne ilgiau kaip 

dvejiems metams. 

 

http://www.lmt.lt/
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1.8. Rektorius, akademinio padalinio vadovo teikimu, gali ne ilgiau kaip dvejiems metams kviesti 

dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Kviestiniams dėstytojams ir 

mokslo darbuotojams laikinuose nuostatuose nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma. 

 

1.9. Dėstytojo ar mokslo darbuotojo viešas konkursas jo užimamoms pareigoms atidedamas dėl 

laikinojo nedarbingumo (išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į 

darbą ne daugiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba ne daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų 

per pastaruosius dvylika mėnesių, jei įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nenustato kitaip), taip pat 

moterims, išėjusioms nėštumo ir gimdymo atostogų, bei motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), 

faktiškai auginantiems vaiką, arba vaiko globėjui (-ams), auginančiam (-tiems) vaiką iki trejų metų. 

Nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, atostogų trukmė dėstytojo 

ar mokslo darbuotojo pageidavimu gali būti neįskaičiuota į Nuostatuose nustatytą laiką, per kurį turi 

būti įvykdyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. Kadencija užimti pareigas gali būti pratęsta 

laikotarpiui, kurį darbuotojas praleido nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose. 

 

1.10. Jeigu dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigos steigiamos konkrečiam pedagoginiam ar 

moksliniam darbui atlikti, dėstytojas ar mokslo darbuotojas gali būti kviečiamas dirbti VDA ne 

ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui pagal terminuotą darbo sutartį, jei konkretiems moksliniams 

tyrimams ar projektams atlikti sutarties sąlygos nereikalauja kitaip. Šiems dėstytojams ar mokslo 

darbuotojams Nuostatuose numatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma. 

 

1.11. Padalinių vadovai, rinkti arba teikti Rektoriaus Senatui tvirtinti vadovaujančioms pareigoms 

užimti vieną ar daugiau kadencijų, pasibaigus kadencijos laikotarpiui turi teisę grįžti į ankstesnes 

pareigas. Konkursas ar atestacija šioms pareigoms užimti darbuotojo rašytiniu pageidavimu Rektoriaus 

įsakymu gali būti nukeltas, bet ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui nuo kadencijos eiti 

vadovaujančias pareigas pabaigos.  

 

1.13. Jei Rektorius priima sprendimą dėl pareigybės panaikinimo, su šiuo sprendimu įstatymo 

numatytais terminais raštu supažindinamas šias pareigas užimantis dėstytojas ar mokslo darbuotojas.
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II. KONKURSŲ IR ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TVARKA 

 

 

2.1. Konkursų ir atestacijos komisiją sudaro ne mažiau kaip penki ir ne daugiau kaip devyni nariai. 

Komisija sudaroma vadovaujantis šiais reikalavimais: 

 

2.1.1. Ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių turi būti pripažinti menininkai ar mokslininkai, užimantys 

profesoriaus / vyriausiojo mokslo darbuotojo arba docento / vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. 

2.1.2. Ne mažiau kaip pusė Komisijos narių turi būti pripazinti menininkai arba mokslininkai, 

užimantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. 

2.1.3. Ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių sudaro asmenys iš kitų  institucijų (tiek valstybinių, tiek 

privačių).  

2.1.4. Vienas Komisijos narys deleguojamas studentų atstovybės. 

 

2.2.  Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami VDA Administracijos tarnybos atstovai. 

 

2.3. Vertinant pretendentus į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, Konkursų ir 

atestacijos komisijos vienas iš narių privalo būti užsienio ekspertas. Ekspertas pretendento užimti 

pareigas vertinimo išvadas privalo pateikti raštu.  

Užsienio eksperto darbas Konkursų ir atestacijos komisijoje gali būti apmokamas. 

 

2.4. Jei būtina, Rektorius, Senatui pritarus, turi teisę savo įsakymu keisti Konkursų ir atestacijos 

komisijos sudėtį, didinti komisijos narių skaičių, įtraukti naujus narius ir atleisti iš komisijos narių.  

 

2.5. Konkursų ir atestacijos komisijos nariai, vertindami pretendentus užimti profesoriaus, docento, 

lektoriaus, asistento, vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, 

jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, vadovaujasi akademinės veiklos vertinimo procedūros aprašu 

( 1 priedas) ir “Kvalifikacinių reikalavimų pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse“ aprašu, ir/arba „Kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo 

darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašu“ ir/arba „Minimalių kvalifikacinių VDA dėstytojų-

menininkų pareigybių reikalavimų“ aprašu . 

 

2.6.  VDA Konkursų ir atestacijos komisija gali teikti rekomendacijas ir kitoms aukštųjų mokyklų 

atestacijų komisijoms apie pretendento atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

 

 

III. KONKURSŲ PAREIGOMS EITI VYKDYMO TVARKA 

 

 

3.1. Pedagoginio ir mokslo personalo priėmimas konkurso būdu vykdomas: 

 

3.2 VDA darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir nurodytus dokumentus pateikia 

VDA administracijos tarnybai. Pateikiami šie dokumentai: 

3.2.1. prašymas Rektoriaus vardu; ( 2 priedas); 

3.2.2. Konkursui/Atestacijai teikiamų veiklų , kūrybinių darbų sąrašas, pagal patvirtintus priedus  

(priedai 3A ir/arba 3 B ir/arba 3C ) 

3.2.3. dėstomos disciplinos programos aprašas (4 priedas); 
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3.2.4. gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) 

3.2.5. kitus konkurse dalyvaujančiojo nuomone reikšmingus papildomus dokumentus. 

 

3.3. Ne VDA darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Administracijos tarnybai pateikia šiuos 

dokumentus:  

3.3.1. prašymas Rektoriaus vardu; 

3.3.2. Konkursui/Atestacijai teikiamų veiklų , kūrybinių darbų sąrašas, pagal patvirtintus priedus  

(priedai 3A ir/arba 3 B ir/arba 3C); 

    3.3.3. išplėstinis numatomos dėstyti disciplinos programos aprašas  

    3.3.4. gyvenimo aprašymas (curriculum vitae); 

    3.3.5. mokslo cenzą ar mokslinę, meninę ir pedagoginę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. 

    3.3.6. kitus konkurse dalyvaujančiojo nuomone reikšmingus papildomus dokumentus. 

 

3.4. informacija teikiama byloje ir CD laikmenoje 

     

3.5. Konkursą sudaro šie etapai: 

   3.5.1. dokumentų pateikimas Administracijos tarnybai; 

3.5.2. pretendentų svarstymas specialybinėje katedroje (akademiniame kamieniniame padalinyje); 

3.5.3. pretendentų veiklos rezultatų įvertinimas Konkursų ir atestacijos komisijoje; 

3.5.4. rinkimai Konkursų ir atestacijos komisijoje; 

 

3.6. Pasibaigus konkurso dokumentų priėmimo terminui, Administracijos tarnybos vadovas, patikrinęs, 

ar registruoti prašymai ir dokumentai atitinka formalius reikalavimus, perduoda juos Konkursų ir 

atestacijos komisijos pirmininkui.  

 

3.7. Apie Konkursų ir atestacijos komisijos sprendimą per dvi darbo dienas informuojamas konkurso 

dalyvis. 

 

3.8.  Konkursų ir atestacijos komisijos nutarimą, konkurse dalyvaujantys asmenys per dvi dienas nuo jo 

gavimo gali raštu apskųsti Senatui. Raštas įteikiamas Senato pirmininkui ar sekretoriui (ei). Apeliaciją 

Senatas turi apsvarstyti ne vėliau kaip per du mėnesius. Jeigu nustatytas terminas baigiasi liepos arba 

rugpjūčio mėnesį, apeliacinis posėdis yra atitinkamai pratęsiamas. Senato sprendimas gali būti 

skundžiamas įstatymų numatyta tvarka.  

 

3.9. Jeigu konkurse į vieną vietą dalyvauja daugiau nei vienas kandidatas visi kandidatai gali būti 

kviečiami dalyvauti svarstyme. 
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IV.  DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKA 

 

4.1. Pedagoginio ir mokslo personalo atestavimas vykdomas: 

4.1.1. Siekiant nustatyti, ar mokslo ir pedagoginiai darbuotojai atitinka užimamas pareigas. 

Atestacija vykdoma kas penkeri metai, jei kitaip nereikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, VDA 

statutas ir Nuostatai. 

 

4.2. Rektorius gali skelbti neeilinį dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestavimą. Neeilinė atestacija gali 

būti skelbiama ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams nuo tada, kai darbuotojas pradėjo užimti 

tam tikras pareigas. Dėstytojas ar mokslo darbuotojas apie numatomą neeilinę atestaciją turi būti 

informuotas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki atestacijos datos.  

 

4.3.  Atestaciją vykdo Konkursų ir atestacijos komisija.  

 

4.4.   Atestavimo procedūrą sudaro šie etapai: 

   4.4.1. Atestuojamojo ataskaita specialybinėje katedroje ( akademiniame kamieniniame padalinyje); 

   4.4.2. pretendentų akademinės, meninės ar mokslinės veiklos vertinimas Konkusų ir atestacijos      

komisijoje. Vertindami pretendentus užimti profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento, vyriausiojo 

mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo 

pareigas Konkursų ir atestacijos komisija vadovaujasi akademinės veiklos vertinimo procedūros aprašu 

(1 priedas) ir “Kvalifikacinių reikalavimų pedagogams, dirbantiems humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse“ aprašu,  ir/arba „Kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo 

darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašu“ ir/arba „Minimalių kvalifikacinių VDA dėstytojų-

menininkų pareigybių reikalavimų“ aprašu . 

 

4.5.  Pageidaujantieji dalyvauti atestacijoje prašymus ir nurodytus dokumentus pateikia Administracijos 

tarnybai. Pateikiami šie dokumentai: 

4.5.1. prašymas Rektoriaus vardu; (2 priedas) 

4.5.2. . Konkursui/Atestacijai teikiamų veiklų , kūrybinių darbų sąrašas, pagal patvirtintus priedus  

(priedai 3A ir/arba 3 B ir/arba 3C); 

4.5.4. kitus atestuojamojo nuomone svarbius dokumentus. 

 

4.6. Rektorius turi teisę nukelti darbuotojo atestavimo terminą, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų 

laikotarpiui, išskyrus įstatymo numatytus ar akademinės veiklos padiktuotus atvejus (darbuotojui išėjus 

gimdymo ir vaiko auginimo ir priežiūros atostogų, iki vaikui sueis treji metai, išvykus į ilgalaikę 

stažuotę užsienio universitete ar mokslo centre ir pan.). 

 

4.7. Konkursų ir atestacijos komisija turi teisę kviesti pretendentą į jo kandidatūros svarstymą. 

 

4.8. Visi dokumentai apie darbuotojo atestavimą ir Konkursų ir atestacijos komisijos posėdžio 

protokolai, saugomi Adminstracijos tarnyboje. 

 

4.9. Apie Konkursų ir atestacijos komisijos sprendimą atestuojamasis informuojamas ne vėliau kaip per 

vieną darbo dieną po komisijos posėdžio. 

Konkursų ir atestacijos komisijos posėdžio laikas ir vieta skelbiami katedrose, informuojami Konkursų 

ir atestacijos komisijos dalyviai, atestuojamieji asmenys. 
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4.10.  Konkursų ir atestacijos komisijos nutarimą, atestuojami asmenys per dvi dienas nuo jo gavimo 

gali raštu apskųsti Senatui. Raštas įteikiamas Senato pirmininkui ar sekretoriui (ei). Apeliaciją Senatas 

turi apsvarstyti ne vėliau kaip per du mėnesius. Jeigu nustatytas terminas baigiasi liepos arba rugpjūčio 

mėnesį, apeliacinis posėdis yra atitinkamai pratęsiamas. Senato sprendimas gali būti skundžiamas 

įstatymų numatyta tvarka. 

 

 

V. SVARSTYMAS SPECIALYBINĖJE KATEDROJE 

                                    (AKADEMINIAME KAMIENINIAME PADALINYJE) 

 

 

5.1. Visų konkurse dalyvaujančių pretendentų akademinė veikla įvertinama katedroje (akademiniame  

kamieniniame padalinyje, toliau - padalinyje)  ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki balsavimo 

Konkursų ir atestacijos komisijoje. Visi pretendentai į tas pačias pareigas dalyvauja bendrame 

svarstyme viešame katedros (padalinio) posėdyje, kuriam vadovauja katedros vedėjas. Jeigu 

atestuojamas katedros, (padalinio) vedėjas, tai posėdžiui vadovauja fakulteto dekanas. Posėdyje 

stebėtojo teisėmis privalo dalyvauti Konkursų-atestacijos komisijos atstovas. Posėdis teisėtas, jeigu 

jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių katedroje 

(padalinyje) ne mažiau kaip puse etato ir stebėtojų teisėmis dalyvaujantis Konkursų ir atestacijos 

komisijos narys. Posėdžio sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta jame dalyvaujančių katedros 

(padalinio) darbuotojų, dirbančių katedroje (padalinyje) ne mažiau kaip puse etato, balsų dauguma. 

 

5.2  Katedros posėdyje (padalinyje)visi pretendentai supažindina posėdžio dalyvius su savo kūrybiniais 

darbais ir/ar mokslinių tyrimų rezultatais, skaitomais arba numatomais skaityti paskaitų kursais, ar 

kitomomis pedagoginėmis veiklomis, išleistomis mokymo ir metodinėmis priemonėmis (jei tokių yra) 

ir kitais akademinės veiklos rezultatais. Pretendentai pirmą kartą užimti pareigas VDA iki viešo 

katedros (padalinio) posėdžio turi pristatyti viešą paskaitą savo meninės ar mokslinės veiklos tema arba 

tema iš numatomo skaityti paskaitų kurso. 

 

5.3. Bendroje diskusijoje aptariama, ar pretendentai atitinka strateginius katedros (padalinio) poreikius; 

aptarimui pasibaigus posėdyje dalyvaujantys katedros (padalinio) dėstytojai ir mokslo darbuotojai 

dirbantys katedroje (padalinyje) ne mažiau kaip puse etato slaptu balsavimu pareiškia savo nuomonę 

dėl kiekvieno pretendento tinkamumo eiti atitinkamas pareigas. 

 

5.4. Posėdžio protokolas, kuriame pateikiama argumentuota katedros (padalinio) išvada įvertinanti 

pretendento pedagoginę, meninę ir/ar mokslinę bei metodinę veiklą, atitikimą siekiamoms ar 

užimamoms pareigoms,  pateikiamas Konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip 

praėjus dviems darbo dienoms po posėdžio. Laiku nepateikus posėdžio protokolo laikoma, kad katedra 

(padalinys) nuomonės nepareiškė, galutinį  sprendimą paliekant Konkurso atestavimo komisijai. 
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VI.  PRETENDENTŲ VERTINIMAS KONKURSŲ IR ATESTACIJOS KOMISIJOJE 

 

6.1. Konkursų ir atestacijos komisijos darbą organizuoja pirmininkas. Komisijos posėdis yra teisėtas, 

jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių, iš jų pirmininkas. Komisijos sprendimai 

priimami ne mažiau kaip pusės komisijos narių balsų, slaptu balsavimu. Posėdyje nedalyvaujantys ko-

misijos nariai turi teisę balsuoti ir pareikšti nuomonę raštu. Nustatant kvorumą skaičiuojami komisijos 

posėdyje dalyvavusių ir raštu pateikusių savo nuomonę komisijos narių balsai. Jei konkurse dalyvauja 

Konkursų ir atestacijos komisijos narys, jis neturi teisės balsuoti sprendžiant savo einamų pareigų 

klausimą ir į kvorumą neįskaičiuojamas. 

 

6.2. Vertinama, ar dėstytojų ir mokslo darbuotojų, pretenduojančių užimti pareigas konkurso būdu arba 

atestuojamų užimamoms pareigoms, akademinė, menine arba mokslinė veikla atitinka šių pareigybių 

reikalavimus. 

 

6.3. Vertinant pretendentus į profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas dalyvauja 

užsienio ekspertas arba jo  vertinimas pateikiamas raštu. 

 

6.4. Atsižvelgdamas į Konkursų ir atestacijos komisijos teikimą, Rektorius priima galutinį sprendimą 

dėl darbo sutarties su konkrečiu asmeniu sudarymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


