MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
DĖSTYTOJŲ - MENININKŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Minimalių kvalifikacinių Vilniaus dailės akademijos ( toliau – VDA arba Akademijos )
dėstytojų-menininkų pareigybių reikalavimo aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos
Mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos mokslų tarybos nutarimu patvirtintu
„Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
reikalavimų aprašu“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) ir VDA statutu.
2. Šiuo aprašu vadovaujasi Akademijos Konkursų ir atestacijos komisija, vertindama dėstytojų menininkų darbuotojų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams atitinkamų pareigybių
reikalavimams, vykdant atestacijas ir konkursus pareigoms užimti.
3. Akademijos dėstytojų-menininkų pareigybės yra
asistentas.
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4. Profesoriaus pareigas gali užimti pripažintas menininkas, kuris nemažiau kaip kadenciją
sėkmingai dirbo docento arba jas atitinkančias pareigas ir yra pasižymėjęs meninėje bei
pedagoginėje veikloje. Profesoriaus pareigas užimantis pripažintas menininkas turi rengti
profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meninių
tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
5. Docento pareigas gali užimti pripažintas menininkas, ne mažiau kaip vieną kadenciją sėkmingai
dirbęs pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje ir pasižymėjęs meninėje veikloje. Docento pareigas
užimantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams,
dalyvauti meno veikloje.
6. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti menininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip vienerių
metų pedagoginio darbo stažą aukštojoje mokykloje arba sėkmingai baigęs aspirantūros ar
doktorantūros studijas. Lektorius turi dėstyti studentams, dirbti metodinį darbą, dalyvauti meno
ir/arba mokslo veikloje.
7. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistentas turi dalyvauti studijų procese:
vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai
ir kt. ) ar padėti atlikti mokslinius meno tyrimus, dalyvauti meno ir/arba mokslo veikloje.

II. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, pretenduojantiems VDA užimti
dėstytojo pareigas
8. Į dėstytojų –menininkų pareigybes gali pretenduoti menininkai, kurie:
8.1. Vykdo meninę (kūrybinę) ir pedagoginę veiklą, kurią sudaro:
8.1.1. meno kūrinio (atlikimo) skelbimas ar kūrinio realizavimas užsakovui,
8.1.2. meno kūrinio išleidimas leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose,
8.1.3. meno kūrinio arba jo skelbimo įvertinimas prestižinėmis užsienio ir Lietuvos
premijomis ar kitais prestižiniais apdovanojimais,
8.1.4. tarptautinį pripažinimą pelniusių menininkų išugdymas ir/ar sėkmingas vadovavimas
meno daktarų (ar meno licenciatų) meno projektui (sėkmingai apgintas projektas),
8.1.5. meninis tyrimas, jo publikacija pripažintame užsienio ir(ar) Lietuvos leidinyje.
8.2 Vykdo meno sklaidos veiklą;
8.2.1. rengia nacionalinius meno arba mokslo programų projektus ir/arba juose dalyvauja
( yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordonatorius partneris ar vykdytojas),
8.2.2. skaito viešas meno populiarinimui skirtas paskaitas,
8.2.3. skelbia meno arba mokslo darbų apžvalgų ir sklaidos publikacijas, tarp jų –
profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtas darbų bei meno kūrinių
recenzijas, publikuojamas kultūros ar profesiniuose leidiniuose,
8.2.4. kuria internetinius meno sklaidos šaltinius, juos prižiūri, reguliariai skleidžia žinias
apie meną per žiniasklaidos priemones ir kita,
8.2.5. dalyvauja kūrybinių sąjungų veikloje,
8.2.6.dalyvavauja ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros
organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline arba
meno veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio
organizaciniam arba programos komitetui ar yra jo narys).
8.2.7. vadovauja tarptautinio periodinio arba tęstinio meno arba mokslo leidinio
redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės
kolegijos narys,
8.2.8. vykdo kitą ugdomąją, šviečiamąją meno arba mokslo sklaidos veiklą (meno renginių
kuravimas).
8.3 Vykdo metodinę-pedagoginę veiklą:
8.3.1. dalyvauja bet kurios pakopos meno studijų procese (šių studijų dalykų rengimas ir
dėstymas, vadovavimas meno projektui, meno projekto recenzavimas, vadovavimas
studentų baigiamųjų darbų rengimui, darbas gynimo komisijose),
8.3.2. vadovauja trečios studijų pakopos programos komisijai, gynimo tarybai arba yra
tokios komisijos ar komiteto narys, oponentas,
8.3.3. kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas meno arba mokslinėse stažuotėse,
tarptautinėse mainų programose, specializuotose profesinėse konferencijose arba
bendrųjų gebėjimų mokymuose,
8.3.4. rengia meistriškumo kursus, kūrybines dirbtuves, seminarus, atviras paskaitas,
8.3.5. rengia studijų vadovus ar vadovėlius arba jų dalis, mokomąsias knygas, studijoms
skirtus paskaitų konspektus, antologijas, meno kūrinio redakcijas, kitas Akademijos
studijų procese naudojamas metodines priemones,
8.3.6. dalyvauja rengiant naujas ir atnaujinamas aukštojo mokslo studijų programas
(programos parengimas, narystė atnaujinimo grupėje).

9. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse
pareigoms užimti:
9.1. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojo -menininko pareigoms užimti:
9.1.1. Į profesoriaus pareigas gali pretenduoti pripažintas menininkas, turintis ne mažesnį kaip
5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip kadenciją ėjęs ne žemesnes kaip
docento pareigas arba turintis ne mažesnį kaip 10 metų meninės veiklos stažą, kurio
meninė ir/ar pedagoginė veikla pelnė tarptautinį pripažinimą, yra sukūręs ir/arba
paskelbęs reikšmingų meno kūrinių ir pelnęs tarptautinį pripažinimą, turintis palankių
meninės veiklos įvertinimų Lietuvos ir/ar užsienio spaudoje.
Pripažintais menininkais, atitinkančiais profesoriams keliamiems reikalavimams,
laikomi:
dailininkai, architektai, dizaineriai, fotografijos ir medijų menininkai, meno
kuratoriai, kurių kūryba yra įvertinta Lietuvos valstybinėmis arba jas atitinkančiomis
kitų šalių ar tarptautinėmis premijomis.
Arba:
dailininkai bei fotografijos ir medijų menininkai, kurių kūriniai buvo/yra
eksponuojami prestižinėse parodose arba įgyvendinti viešosiose erdvėse Lietuvoje
ar užsienyje ir yra reikšmingi atitinkamos dailės šakos raidai,
architektai, sukūrę svarbių urbanistinių, architektūrinių, kraštovaizdžio, interjero
projektų arba kurių projektai reikšmingi architektūros raidai ir/arba yra premijuoti
Lietuvoje ar užsienyje,
dizaineriai, kurių darbai buvo/yra eksponuojami prestižinėse parodose arba įgyvendinti
viešosiose erdvėse Lietuvoje ar užsienyje ir yra reikšmingi dizaino raidai,
meno kuratoriai, kurių kuruoti projektai dalyvavo prestižinėse parodose arba yra
įgyvendinti viešosiose erdvėse Lietuvoje ar užsienyje ir yra reikšmingi dailės raidai.
Pretendentas į profesoriaus -menininko pareigas
dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų menų kryptyje turi būti
įvykdęs ne mažiau kaip penkis 8.1.1., 8.1.2. ir 8.1.3. punktuose įvardytų darbų
prestižinėse meno erdvėse arba tarptautiniu mastu. Be to, toks dėstytojas-menininkas
per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent tris iš 8.1. punkte ir bent keturis iš 8.2. ir
8.3. punktuose įvardytų darbų (vertinant punktą 8.3.1.- turi būti vadovavęs ne mažiau
kaip penkių studentų bent kurios studijų pakopos baigiamųjų darbų rengimui).
9.1.2. Į docento pareigas gali pretenduoti pripažintas menininkas, turintis ne mažesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, ne mažiau
kaip vieną kadenciją sėkmingai dirbęs pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje arba
pripažintas menininkas, sukūręs ir/arba paskelbęs reikšmingų meno kūrinių, turintis
pedagoginės patirties bei palankių meninės veiklos įvertinimų Lietuvos ar užsienio
spaudoje.
Pripažintais menininkais, atitinkančiais docentams keliamiems reikalavimams,
laikomi:
dailininkai bei fotografijos ir medijų menininkai, kurių kūriniai yra reikšmingi
atitinkamos dailės šakos raidai, eksponuojami prestižinėse Lietuvos ar užsienio
parodose,
architektai, sukūrę reikšmingų pastatų, interjero bei kraštovaizdžio projektų arba
kurių projektai yra premijuoti konkursuose Lietuvoje ar užsienyje,
dizaineriai, kurių darbai nuolat eksponuojami prestižinėse Lietuvos ar užsienio
parodose ir yra reikšmingi dizaino raidai,
meno kuratoriai, kurių projektai dalyvavo prestižinėse parodose arba yra
įgyvendinti viešosiose erdvėse Lietuvoje ar užsienyje ir yra reikšmingi atitinkamos
dailės šakos raidai.

Pretendentas į docento -menininko pareigas
dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijos menų kryptyje turi būti
įvykdęs ne mažiau kaip tris 8.1.1., 8.1.2. ir 8.1.3. punktuose įvardytų darbų
prestižinėse meno erdvėse arba tarptautiniu mastu. Be to, toks dėstytojas - menininkas
per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent du iš 8.1. punkte ir bent tris iš 8.2. ir
8.3. punktuose įvardytų darbų (vertinant punktą 8.3.1.- turi būti vadovavęs ne mažiau
kaip keturių studentų bent kurios studijų pakopos baigiamųjų darbų rengimui).
9.1.3. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti menininkas, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip vienerių
metų pedagoginio darbo stažą aukštojoje mokykloje, turintis palankių meninės veiklos
įvertinimų spaudoje.
Pretendentas į lektoriaus -menininko pareigas
dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijos menų kryptyje per
pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs ne mažiau kaip vieną 8.1. punkte įvardytų darbų
ir bent du iš 8.2. ir 8.3. punktuose įvardytų darbų;
Pirmenybę užimti lektoriaus pareigas turi meno aspirantūrą arba meno doktorantūrą
baigęs ir atitinkamą kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo.
9.1.4. Į asistento pareigas gali pretenduoti menininkas, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Pirmenybę užimti
asistento pareigas turi meno aspirantūrą arba meno doktorantūrą baigęs ir atitinkamą
kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo.
III . Minimalūs dėstytojų kvalifikaciniai pareigybių reikalavimai per kadenciją
10.
Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dėstytojams-menininkams per
kadenciją:
10.1. profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi dirbti pedagoginį darbą ir
dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijos menų kryptyje turi būti
įvykdęs bent tris iš 8.1. punkte ir bent keturis iš 8.2. ir 8.3. punktuose įvardytų darbų
(vertinant punktą 8.3.1.- turi būti vadovavęs ne mažiau kaip penkių studentų baigiamųjų
darbų rengimui);
10.2. docento pareigas einantis pripažintas menininkas turi dirbti pedagoginį darbą ir
dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir menų menų kryptyje turi būti
įvykdęs bent du iš 8.1. punkte ir bent tris iš 8.2. ir 8.3. punktuose įvardytų darbų;
10.3. lektorius menininkas turi dirbti pedagoginį darbą ir dailės, dizaino, architektūros,
fotografijos ir medijos menų kryptyje turi būti atlikęs ne mažiau kaip vieną iš 8.1.
punkte įvardytų darbų ir bent du iš 8.2. ir 8.3. punktuose įvardytų darbų;
10.4. asistentas menininkas turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams ir turi būti
atlikęs bent du iš 8.1, 8.2., 8,3. punktuose išvardytų darbų.
11. Meninės arba mokslinės kūrybos reikšmingumas turi būti pagįstas atitinkama dokumentine
medžiaga.

IV. Baigiamosios nuostatos
12. Vertinant asmenų, vykdančių ir meninę, ir mokslinę veiklą, darbų rezultatai sumuojami.
13. Vykdant konkursus pirmenybė užimti pareigas teikiama dėstytojams ir mokslo darbuotojams,
kurie:
13.1. yra parengę jungtinę studijų programą,
13.2. dėsto studijų kursą užsienio kalba,
13.3. dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo, meno programose ir projektuose,
13.4. dalyvauja tarptautinėse dėstytojų mainų programose.

