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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 

konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo tvarkos bei minimalių kvalifikacinių reikalavimų 

nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos 

mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 075/67, 2005), 

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) 2012-01-30 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“ patikslinimo“ 

(Žin., 2012, Nr. 17-795), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-04-08 įsakymu Nr. 

V-572 patvirtinta „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika“ (Žin., 

2011, Nr. 48-2335) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU arba Universitetas) 

statutu. 

Apraše vartojamos sąvokos: 

Aukštosios mokyklos vadovėlis (toliau – vadovėlis) – originalus (autorinis) veikalas, 

specialiai skirtas studijų reikmėms ir pasižymintis individualia metodine prieiga. 

Atestavimas per kadenciją – įvertinimas, ar dėstytojas, mokslo darbuotojas, kitas tyrėjas 

atitinka užimamai pareigybei nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vertinami tik Universitete 

atlikti MTEP darbai, Universiteto vardu paskelbti mokslo ar metodiniai darbai arba į Universiteto 

metinę ataskaitą įtraukti, arba jai pateikti sukurti ar atlikti (eksponuoti) meno kūriniai. 

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

3000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei spaudos ženklais apimties nustatyti negalima, autorinio 

lanko atitikmeniu laikomi 14 psl.; jei mokslo darbas pateikiamas elektronine laikmena, autorinių 

lankų skaičių nustato rektoriaus įsakymu sudaryta komisija.  

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus bei klausytojus aukštojoje mokykloje. 

Ekvivalentas – mokslo ar studijų produkcija, kuri gali pakeisti vieną mokslo straipsnį 

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamų leidinių, turinčių citavimo indeksą ar 

jo neturinčių. 

Kitas tyrėjas – nepriskirtas dėstytojo ar mokslo darbuotojo kategorijai tyrėjas. 

Lietuvos patentai – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduoti patentai. 

Meno kūrinys – viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino, 

šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje meno 

kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus. 

Metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita vadovėlio ar mokomosios 

knygos kategorijai nepriskirta mokomoji priemonė (uždavinynai, laboratorinių darbų, pratybų 

metodiniai nurodymai, paskaitų konspektai, pateikčių rinkiniai ir kt.).  

Mokomoji literatūra – vadovėliai, mokomosios knygos, metodinės priemonės.  
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Mokomoji knyga – nustatyta tvarka recenzuota ir įvertinta mokymosi knyga, kurioje 

pateikiama teorinio, praktinio, žinyninio ar technologinio (skaičiuojamojo) pobūdžio medžiaga vieno 

ar kelių dėstomų dalykų žinioms įsisavinti.  

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (toliau – MTEP) – 

sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir 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. 

Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį. 

Mokslo darbuotojas – tyrėjas, einantis vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo 

darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, ir mokslininkas stažuotojas. 

Mokslo leidinys – recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš 

mokslininkų, vienkartinis leidinys, kuriame skelbiamas mokslo darbas (darbai). 

Mokslo monografija  neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (arba) 

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

krypčiai savi moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį, mažiausia apimtis – 

8 autoriniai lankai. 

Mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas periodinėje recenzuojamoje mokslinėje spaudoje 

arba (ir) turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas arba (ir) bibliografiją, 

arba (ir) formules, arba (ir) brėžinius, arba (ir) metodologijos aprašą, arba (ir) statistines lenteles ir 

pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus. 

Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis 

mokslo straipsniui keliamus reikalavimus. 

Tarptautinis patentas –Europos patentų biure (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų 

ir prekių ženklų biure (USPTO), Japonijos patentų biure arba taikant Patentinės kooperacijos sutarties 

procedūrą per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (WIPO) gautas patentas. 

Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba 

ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) 

rašytinėmis išvadomis. 

Tarptautiniai mokslo leidiniai – Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje Web 

of Science referuojami ir turintys cituojamumo rodiklį leidiniai.  

Santrumpos: 

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

ISSN  International Standard Serial Number (tarptautinis standartinis periodinio leidinio 

numeris). 

EPO – European Patent Office (Europos patentų biuras). 

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

WIPO –Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija. 

2. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai (išskyrus mokslininkus stažuotojus) į pareigas skiriami 

viešo konkurso tvarka. Su jais sudaromos terminuotos darbo sutartys penkerių metų kadencijai, 

išskyrus 3 punkte nurodytus atvejus.  

3. Su asmenimis, kurie antrą kartą iš eilės laimėjo konkursus toms pačioms dėstytojo ar 

mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti, kai 

konkursų procedūros įvyko po 2009 m. gegužės 12 d. (įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymui) arba kai konkursą profesoriaus pareigoms laimi asmuo, prieš tai jau du kartus 

Universitete laimėjęs konkursus profesoriaus pareigoms eiti. 

4. Asmenys, su kuriais sudarytos neterminuotos darbo sutartys eiti dėstytojų ar mokslo 

darbuotojų pareigas, atestuojami kas 5 metai. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo 

ar mokslo darbuotojo pareigas asmenys priimama viešo konkurso būdu. 

5. Rektorius gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti kitų Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir 

studijų institucijų dėstytojus bei mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. 
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Kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams netaikoma šiame apraše nustatyta skyrimo į 

pareigas tvarka. 

6. Rektorius gali be konkurso ir be atestacijos priimti mokslo darbuotoją dirbti mokslinį darbą 

ar dėstytoją dirbti pedagoginį darbą pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip vienerių metų 

laikotarpiui. Šiems mokslo darbuotojams ir dėstytojams taikomi atitinkamų pareigybių kvalifikaciniai 

reikalavimai. Sudarant terminuotas darbo sutartis mokslo darbuotojų pareigybėms užimti kvalifikacinių 

reikalavimų atitikimą tvirtina Universiteto atestacijos ir konkursų komisijos pirmininkas. 

Vadovaudamasis LMT 2012-01-30 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“ patikslinimo“ (Žin., 2012, 

Nr. 17-795) 10 punktu komisijos pirmininkas gali sumažinti reikalaujamų mokslinių straipsnių 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose skaičių ne daugiau kaip 30-čia %, atsižvelgdamas į pretendentų 

atliktus eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus, parengtas mokslo monografijas, mokslo 

daktarų rengimą, patentus, tarptautinių bei nacionalinių mokslo projektų vykdymą. 

7. Į mokslininkų stažuotojų pareigas skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

8. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos atitiktį pareigybei keliamiems 

reikalavimams nustato, atestuoja per kadenciją ir konkursus pareigoms eiti vykdo ne mažesnės kaip 

7 narių (kartu su pirmininku) atestacijos ir konkursų komisijos (toliau – AKK). AKK sudėtyje turi 

būti ne mažiau kaip pusė profesorių arba vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir bent vienas studentų 

atstovas. Ne mažiau kaip 1/3 AKK narių turi sudaryti VGTU nedirbantys asmenys. Fakulteto dekanas 

(fakultetui prilyginto padalinio vadovas), mokslo prorektorius teikia AKK sudėtį Rektoriui. AKK 

sudėtį, rektoriaus teikimu, tvirtina Senatas. Universitete sudaromos tokios AKK: 

8.1. Universiteto AKK (toliau – Universiteto AKK), Universiteto AKK pirmininkas – mokslo 

prorektorius; pavaduotojas – studijų prorektorius; bent vienas šios komisijos narys turi būti 

tarptautinis ekspertas; 

8.2. fakultetų ir jiems prilygintų Universiteto padalinių dėstytojų AKK (toliau – fakulteto 

DAKK), fakulteto DAKK pirmininkas – fakulteto dekanas (fakultetui prilyginto padalinio vadovas) 

arba jo pasiūlytas profesorius ar docentas. 

9. Universiteto AKK funkcijos: 

9.1. koordinuoti ir analizuoti fakultetų DAKK darbą, nagrinėti dėstytojų apeliacijas dėl 

fakultetų DAKK sprendimų; 

9.2. talkinant Personalo direkcijai atestuoti profesorius, organizuoti ir vykdyti konkursus 

profesoriaus pareigoms eiti; 

9.3. talkinant Doktorantūros skyriui organizuoti ir vykdyti atestavimą profesoriaus 

pedagoginiam vardui suteikti; 

9.4. talkinant Personalo direkcijai atestuoti mokslo darbuotojus, organizuoti ir vykdyti 

konkursus visų Universiteto padalinių mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigoms eiti; 

9.5. vykdyti neeilines dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijas. 

10. Fakultetų DAKK funkcijos: 

10.1. talkinant Personalo direkcijai atestuoti fakulteto katedrų dėstytojus (išskyrus profesorius), 

organizuoti ir vykdyti konkursus fakulteto katedrų dėstytojų (išskyrus profesorių) pareigoms eiti;  

10.2. talkinant Doktorantūros skyriui organizuoti ir vykdyti atestavimą docento 

pedagoginiam vardui suteikti. 

 

II. KONKURSO PAREIGOMS EITI VYKDYMAS 

 

11. Ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos 

rektorius skelbia viešą konkursą šioms pareigoms eiti. 

12. Rekomenduojama taip vykdyti konkursus pareigoms eiti, kad konkursą laimėjęs asmuo 

galėtų pradėti eiti pareigas nuo mokslo metų pradžios, t. y. nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Ne 

konkurso tvarka ir ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui dėstytojai, mokslo darbuotojai ar kiti 

tyrėjai gali būti priimami pagal terminuotą darbo sutartį. 
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13. Pranešimus apie konkursą Personalo direkcija skelbia Universiteto ir Lietuvos mokslo 

tarybos žiniatinkliuose ir bent vienoje šalies visuomenės informavimo priemonėje, jeigu tikslinga, ir 

tarptautinėje visuomenės informavimo priemonėje. Viešame konkurso skelbime nurodomas darbo 

pobūdis ir būtinos kompetencijos. 

14. Rektorius fakulteto dekano ar fakultetui prilyginto padalinio vadovo teikimu gali nustatyti 

papildomus kvalifikacinius reikalavimus konkrečioms pareigoms (pvz.: mokslo laipsnis, vadovavimo 

tam tikros krypties mokslo kolektyvui patirtis, tos mokslo krypties doktorantų rengimas, profesinė 

patirtis ar kitoks reikalavimas). Šie reikalavimai įteisinami rektoriaus įsakymu skelbiant konkursą. 

15. Pretendentai į renkamas pareigas iki konkurso skelbime nustatytos datos Personalo 

direkcijai pateikia šiuos dokumentus: 

15.1. prašymą rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse; 

15.2. pretendento užpildytą (esant informacinei sistemai, duomenys išvedami automatiškai) 

atestavimo pareigoms eiti kortelę; kortelių formas įsakymu tvirtina rektorius;  

15.3. Universiteto bibliotekos ar paties pretendento, jeigu jis nedirba Universitete, sudarytą 

paskelbtų publikacijų sąrašą. Sąrašo formą įsakymu tvirtina rektorius. Meno darbuotojas pateikia 

kūrybinių darbų sąrašą ir darbų kopijas arba nuotraukas; 

15.4. aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų 

kopijas (kai jų nėra Personalo direkcijoje saugomoje kandidato asmens byloje); 

15.5. gyvenimo aprašymą; 

15.6. papildomus dokumentus ir medžiagą, kuri nušviečia mokslinę ir pedagoginę 

pretendento veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra). 

16. Pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, Personalo 

direkcija, užregistravusi pretendentų prašymus, visus pretendentų dokumentus perduoda atitinkamos 

AKK pirmininkui.  

17. AKK konkursą pareigoms eiti organizuoja per dvi savaites nuo dokumentų gavimo 

dienos. Komisijos posėdžio laikas ir vieta skelbiami padalinio skelbimų lentoje ir apie tai 

informuojami pretendentai.  

18. Atitikties konkurso reikalavimams įvertinimo rezultatai įrašomi į AKK posėdžio protokolą. 

Jeigu konkurse pareigoms užimti dalyvauja tik vienas pretendentas, AKK pirmininkas per 5 darbo dienas 

pretendento dokumentus bei AKK posėdžio protokolo išrašą perduoda Personalo direkcijai. Kai 

pretendentų į pareigas daugiau kaip vienas, konkurso trukmė neturi viršyti keturių savaičių. 

19. Visi pretendentai į vienas renkamas pareigas, įvertinti kaip atitinkantys konkurso 

reikalavimus, privalo dalyvauti bendroje diskusijoje viešame posėdyje to padalinio, kuriame eiti 

pareigas jie pretenduoja. Diskusijos laikas ir vieta skelbiami padalinio skelbimų lentoje ir apie tai 

informuojami pretendentai. Diskusijai vadovauja padalinio vadovas. Posėdyje gali dalyvauti AKK 

pirmininkas arba jo įgaliotas AKK narys.  

20. Diskusijoje aptariama, ar pretendentai atitinka padalinio mokslo ir (ar) studijų veiklos 

kryptis. Visi pretendentai eiti pareigas supažindina posėdžio dalyvius su savo mokslinių tyrimų 

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

priemonėmis ir kita akademine bei MTEP veikla. Diskusija protokoluojama. Posėdžio protokolas 

pateikiamas AKK pirmininkui. Kai pretendentas į pareigas vienas, diskusija nerengiama. 

21. Per 5 darbo dienas AKK įvertina visų dalyvavusių konkurse pretendentų rezultatus ir 

slaptu balsavimu nustato konkursą laimėjusį pretendentą pareigoms eiti. Laimėjusiu konkursą 

pripažįstamas pretendentas, kuris pagal galiojančius biuletenius surinko daugiau kaip pusę balsų. Jei 

tiek balsų negauna nė vienas pretendentas, balsavimas kartojamas, palikus tik du daugiausia balsų 

gavusius pretendentus. 

22. Per 5 darbo dienas po konkurso AKK pirmininkas visus jame dalyvavusių pretendentų 

dokumentus, atestavimo pareigoms eiti korteles, AKK posėdžio protokolo išrašus perduoda 

Personalo direkcijai. 

23. Kiekvieną konkurse dalyvavusį pretendentą apie konkurso rezultatus raštu informuoja 

Personalo direkcija. 
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24. Kai pretendentas eiti dėstytojo pareigas nesutinka su konkurso fakultete ar jam 

prilygintame padalinyje rezultatais, jis per tris darbo dienas nuo informavimo dienos turi teisę paduoti 

apeliaciją Universiteto AKK. Universiteto AKK sprendimą galima apskųsti tiktai teismui.  

25. Ne anksčiau kaip per tris darbo dienas po apeliacijai paduoti termino pabaigos Personalo 

direkcija, gavusi laimėjusio konkursą pretendento prašymą leisti eiti pareigas, parengia rektoriaus 

įsakymą dėl skyrimo į pareigas. Jei buvo paduota apeliacija, sprendimas dėl rektoriaus įsakymo 

rengimo priimamas išnagrinėjus apeliaciją. 

26. Po konkurso dokumentai pretendentams negrąžinami ir saugomi Personalo direkcijoje 

darbuotojo asmens byloje. 

 

III. DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS 

 

27. Baigiantis eilinei dėstytojo, mokslo darbuotojo ir kitų tyrėjų kadencijai ir rektoriui 

paskelbus viešą konkursą pareigoms eiti kitą kadenciją, vykdomas eilinis dėstytojų, mokslo 

darbuotojų ir kitų tyrėjų atestavimas už praėjusią kadenciją.  

28. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas, mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas atitiko jo 

pareigoms per kadenciją nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.  

29. Neeilinį dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestavimą Senato nustatyta tvarka skelbia 

rektorius fakulteto dekano ar fakultetui prilyginto padalinio vadovo argumentuotu teikimu arba paties 

darbuotojo prašymu, praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams po eilinio ar neeilinio atestavimo 

(eiliniu ar neeiliniu atestavimu nelaikomas atestavimas suteikiant docento ar profesoriaus pedagoginį 

vardą). Neeilines dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijas siekiant pereiti į kitas pareigas arba 

keičiant darbo apmokėjimo tvarkos pasirinkimą Universiteto atestacijos ir konkursų komisija rengia 

du kartus per metus. 

30. Dėstytojas, mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas apie paskelbtą neeilinį atestavimą, 

vykdomą ne paties darbuotojo prašymu, pasirašytinai informuojamas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

atestavimo. 

31. Atestuojamasis gali dalyvauti AKK posėdyje arba būti į jį kviečiamas. AKK sprendimas 

gali būti priimtas ir nedalyvaujant atestuojamajam. 

32. Atestavimo per kadenciją rezultatų suvestiniai duomenys įrašomi rektoriaus įsakymu 

patvirtintos formos atestavimo per kadenciją kortelėje. 

33. Neatestuotą dėstytoją, mokslo darbuotoją ar kitą tyrėją su atestavimo rezultatais 

Personalo direkcija supažindina pasirašytinai. Kai atestuojamasis atsisako tai padaryti, atestavimo 

nutarime daromas įrašas „Atestuojamasis nutarimą pasirašyti atsisakė“ ir atestavimo kortelės kopiją 

su šiuo įrašu Personalo direkcija atestuojamajam išsiunčia paštu. 

34. Neatestuotas dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. 

35. Nesutinkantis su fakulteto DAKK sprendimu dėstytojas per 3 darbo dienas nuo 

supažindinimo pasirašytinai su DAKK nutarimu dienos turi teisę paduoti apeliaciją Universiteto 

AKK. Nepasirašęs fakulteto ar jam prilyginto padalinio DAKK nutarimo dėstytojas šį sprendimą gali 

apskųsti tik teismui. 

36. Universiteto AKK sprendimą dėstytojas, mokslo darbuotojas ar kitas tyrėjas gali apskųsti 

tik teismui. 

 

 

IV. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI IR ATESTACINIAI REIKALAVIMAI 

DĖSTYTOJŲ BEI MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGOMS EITI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

37. Visi darbai (publikacijos, projektai ir t. t.) užskaitomi tik jei yra VGTU afiliacija; tai 

gali būti netaikoma, jei asmuo per paskutinius 10 metų mažiau kaip 5 metus nepriklausomai nuo etato 

dydžio dirbo VGTU. 
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38. Siekiantys eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo 

darbuotojo ar mokslo darbuotojo pareigas: 

38.1. turi turėti daktaro laipsnį; 

38.2. jiems vertinami bei įskaitomi mokslo, projektinės ir eksperimentinės veiklos darbai, 

atlikti po daktaro mokslo laipsnio suteikimo. 

39. Siekiantys eiti lektoriaus, asistento, jaunesniojo mokslo darbuotojo ir tyrėjo pareigas 

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

kvalifikaciją. 

40. Minimalus reikalaujamas publikuoti per kadenciją mokslo straipsnių skaičius 

nustatomas nedalijant straipsnio į dalis, atitinkančias autorių skaičių.  

41. Minimalios apimtys mokslo projektams ir eksperimentinės plėtros darbams,  kai mokslo 

darbuotojas užima mažiau kaip 1,0 etato, gali būti mažinamos dauginant jas iš vidutinio etato dydžio 

per 5 metus. 

42. Jei dėstytoja (-as) yra išėjusi nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų, jos (-

o) kadencija pratęsiama šių atostogų trukme. 

 

REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS, DIRBANTIEMS FIZINIŲ,  

BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE  

 

43. Profesoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

43.1. į profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai, turintys pedagoginio ir profesinio 

(mokslinio) darbo patirties ir tenkinantys vieną iš šių reikalavimų: 

43.1.1. turi ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje 

stažą ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo docento pareigas; 

43.1.2. turi ne mažesnį kaip 8 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą, dalyvavo rengiant 

mokslininkus, vadovavo mokslo projektams ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo ne žemesnes kaip 

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą 

universitetinėje aukštojoje mokykloje; 

43.2. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

43.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių periodiniuose recenzuojamuose 

leidiniuose; 

43.2.2. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

iš jų bent 2 mokslo straipsniai išleisti užsienyje; 

43.2.3. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

iš jų bent 2 mokslo straipsniai išleisti užsienyje; 

43.2.4. 43.2.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 3 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą, 

bet išlaikant reikalavimą, kad bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje; 

43.2.5. 43.2.3 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 2 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą, 

bet išlaikant reikalavimą, kad bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje. 

43.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų jei paskutinius 2 metus dirbo VGTU. 

44. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 

5 metus: 

44.1. vykdė pedagoginę veiklą:  

44.1.1. turėjo ne mažiau kaip 60 auditorinių valandų pedagoginio darbo per mokslo metus, 

dalyvavo rengiant mokslininkus arba dėstė magistrantūrose studijose; 

44.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

44.2. dalyvavo mokslinėje veikloje: 

44.2.1. vadovavo bent vienam doktorantui ar bent vieną doktorantą konsultavo, arba skaitė 

paskaitas magistrantams; 

44.2.2. tenkino 43.2.3, 43.2.5 p. reikalavimus; 
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44.2.3. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose;  

44.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 

44.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

45. Docento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

45.1. į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkai, turintys pedagoginio ir profesinio 

(mokslinio) darbo patirties ir tenkinantys vieną iš šių reikalavimų: 

45.1.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje 

stažą; 

45.1.2. turi ne mažesnį kaip 5 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą ir ne mažiau kaip 

3 metus ėjo ne žemesnes kaip mokslo darbuotojo pareigas, turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio 

darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą; 

45.2. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

45.2.1. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš kurių bent 2 mokslo straipsniai paskelbti Thomson Reuters Web of 

Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų bent 

1 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje; 

45.2.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau 3 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš kurių bent 2 mokslo straipsniai paskelbti Thomson Reuters Web of 

Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų bent 

1 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje; 

45.2.3. 45.2.1 ir 45.2.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: 1 mokslo straipsnis taikant 

ekvivalentą, bet išlaikant reikalavimą, kad bent 1 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje. 

45.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų jei paskutinius 2 metus dirbo VGTU. 

45.4. Senatas nekeldamas 38.2, 45.1. ir 45.2. p. reikalavimų gali pritarti pirmajai docento 

kadencijai, kuri gali prasidėti tik pirmąją rugsėjo dieną po disertacijos gynimo, jei pretendentas į 

docento pareigas yra paskelbęs 3 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose. 

46. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

46.1. vykdė pedagoginę veiklą; ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

46.2. dalyvavo mokslinėje veikloje:  

46.2.1. tenkino 45.2.2, 45.2.3 p. reikalavimus; 

46.2.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose;  

46.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 

46.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba  universiteto populiarinimo veikloje; 

47. Lektoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

47.1. į lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmenys, paskelbę per paskutinius 5 metus bent 

1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 

arba turintys ne mažiau kaip 5 metų profesinio darbo stažo dėstomų dalykų srityje. 

48. Lektoriaus pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

48.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

48.1.1. parengė ir išleido metodinę priemonę, kur jam tenkanti apimtis ne mažesnė kaip 

4 autoriniai lankai, arba vadovaudamasis VGTU tvarka į Moodle sistemą įdėjo mokymo medžiagą, 

tapačią 4 autoriniams lankams; 

48.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

48.2. dalyvavo mokslinėje veikloje ir paskelbė bent 1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web 

of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose. 

49. Asistento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

49.1. tik 39 p. reikalavimai. 

50. Asistento pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

50.1. vykdė pedagoginę veiklą: 
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50.1.1. dalyvavo rengiant metodinę priemonę arba modernizuojant laboratorinius darbus, arba 

diegiant naują praktinių ar seminarinių užsiėmimų metodiką; 

50.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

50.2. dalyvavo mokslinėje veikloje ir bent 1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web of 

Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose; 

50.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką. 

 

REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS, DIRBANTIEMS  

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE 

 

51. Profesoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

51.1. į profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai, turintys pedagoginio ir profesinio 

(mokslinio) darbo patirties ir tenkinantys vieną iš šių reikalavimų: 

51.1.1. į profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai, turintys pedagoginio ir 

profesinio (mokslinio) darbo patirties ir tenkinantys vieną iš šių reikalavimų: turi ne mažesnį kaip 

8 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo 

docento pareigas; 

51.1.2. turi ne mažesnį kaip 8 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą, dalyvavo rengiant 

mokslininkus, vadovavo mokslo projektams ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo ne žemesnes kaip 

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą 

universitetinėje aukštojoje mokykloje; 

51.2. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

51.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių periodiniuose recenzuojamuose 

leidiniuose; 

51.2.2. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

51.2.2.1.  ne mažiau kaip 3 straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose turinčiuose citavimo indeksą; 

51.2.2.2. bent 3 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje;  

51.2.3. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

51.2.3.1. ne mažiau kaip 3 straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 turi turėti citavimo indeksą; 

51.2.3.2. bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje;  

51.2.4. 51.2.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: 1 mokslo straipsnis taikant ekvivalentą, bet 

išlaikant reikalavimą, kad bent 3 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje; 

51.2.5. 51.2.3 p. reikalavimuose gali būti pakeista: 1 mokslo straipsnis taikant ekvivalentą, bet 

išlaikant reikalavimą, kad bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje. 

51.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų jei paskutinius 2 metus dirbo VGTU. 

52. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinę 

5 metus: 

52.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

52.1.1. turėjo ne mažiau kaip 60 auditorinių valandų pedagoginio darbo per mokslo metus, 

dalyvavo rengiant mokslininkus arba dėstė magistrantūrose studijose; 

52.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

52.2. dalyvavo mokslinėje veikloje: 

52.2.1. vadovavo bent vienam doktorantui ar bent vieną doktorantą konsultavo, arba skaitė 

paskaitas magistrantams; 

52.2.2. tenkino 51.2.3, 51.2.5 p. reikalavimus; 

52.2.3. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

52.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 
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52.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

53. Docento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

53.1. į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkai, turintys pedagoginio ir profesinio 

(mokslinio) darbo patirties ir tenkinantys vieną iš šių reikalavimų: 

53.1.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje 

stažą; 

53.1.2. turi ne mažesnį kaip 5 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą ir ne mažiau kaip 

3 metus ėjo ne žemesnes kaip mokslo darbuotojo pareigas, turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio 

darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą; 

53.2. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

53.2.1. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

53.2.1.1. ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, iš jų bent 1 leidiniuose turinčiuose citavimo indeksą; 

53.2.1.2. ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje;  

53.2.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

53.2.2.1. ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

53.2.2.2. ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje;  

53.2.3. 53.2.1, 53.2.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: 1 mokslo straipsnis taikant 

ekvivalentą, bet išlaikant reikalavimą, kad bent 1 mokslo straipsnis turi būti išleisti užsienyje. 

53.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų jei paskutinius 2 metus dirbo VGTU. 

53.4. Senatas nekeldamas 38.2, 53.1. ir 53.2. p. reikalavimų gali pritarti pirmajai docento 

kadencijai, kuri gali prasidėti tik pirmąją rugsėjo dieną po disertacijos gynimo, jei pretendentas į 

docento pareigas yra paskelbęs 3 mokslo straipsnis Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose. 

54. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

54.1. vykdė pedagoginę veiklą; ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

54.2. dalyvavo mokslinėje veikloje: 

54.2.1.1. tenkino 53.2.2 ir 53.2.3 p. reikalavimus; 

54.2.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

54.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 

54.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba  universiteto populiarinimo veikloje; 

55. Lektoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

55.1. į lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmenys, per paskutinius 5 metus paskelbę ne 

mažiau kaip 2 mokslo straipsnius periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose arba turintys ne mažiau 

kaip 5 metų profesinio darbo stažą dėstomų dalykų srityje. 

56. Lektoriaus pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

56.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

56.1.1. parengė ir išleido metodinę priemonę, kur jam tenkanti apimtis ne mažesnė kaip 

4 autoriniai lankai, arba vadovaujantis VGTU tvarka į Moodle sistemą įdėjo mokymo medžiagą, 

tapačią 4 autoriniams lankams; 

56.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų; 

56.2. dalyvavo mokslinėje veikloje ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius 

periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

57. Asistento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

57.1. tik 39 p. reikalavimai. 

58. Asistento pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

58.1. vykdė pedagoginę veiklą:   
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58.1.1. dalyvavo rengiant metodinę priemonę arba modernizuojant laboratorinius darbus, arba 

diegiant naują praktinių ar seminarinių užsiėmimų metodiką; 

58.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertinti studentų;  

58.2. dalyvavo mokslinėje veikloje ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius 

periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose; 

58.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką.  

59. Šio skyriaus reikalavimuose dėstytojams, dirbantiems humanitarinių mokslų srityje, 

nurodytas straipsnių Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 

skaičius mažinamas vienetu ir nereikalaujama, kad šie mokslo leidiniai turėtų citavimo indeksą. 

 

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS FIZINIŲ, 

BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE  

 

60. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

60.1. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

60.1.1. Paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių Thomson Reuters Web of Science 

duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

60.1.2. Per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, 

iš jų bent 3 išleisti užsienyje; 

60.1.3. Per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, 

iš jų bent 3 mokslo straipsniai yra išleisti užsienyje; 

60.1.4. 60.1.3 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 3 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą, 

bet išlaikant reikalavimą, kad bent 3 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje. 

61. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

61.1. vykdė mokslinę veiklą: 

61.1.1. vadovavo bent vienam doktorantui ar bent vieną doktorantą konsultavo, arba vadovavo 

magistrantų baigiamiesiems darbams; 

61.1.2. tenkino 60.1.3, 60.1.4 p. reikalavimus; 

61.1.3. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

61.1.4. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų; 

61.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

61.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

62. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

62.1. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

62.1.1. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, 

iš jų bent 2 išleisti užsienyje; 

62.1.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius Thomson 

Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, 

iš jų bent 2 mokslo straipsniai yra išleisti užsienyje; 

62.1.3. 62.1.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 2 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą, 

bet išlaikant reikalavimą, kad bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje. 

63. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

63.1. vykdė mokslinę veiklą: 

63.1.1. tenkino 62.1.2, 62.1.3 p. reikalavimus; 
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63.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

63.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų, arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) 

eksperimentinės plėtros darbų yra ne mažesnis kaip 15 tūkst. eurų; 

63.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

63.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

64. Mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

64.1. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

64.1.1. per paskutinius 10 metų turi paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius 

periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose, iš jų: 

64.1.1.1. ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų ne mažiau kaip 1 mokslo 

straipsnis yra išleistas užsienyje; 

64.1.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

64.1.2.1. ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų ne mažiau kaip 1 mokslo 

straipsnis turi būti išleistas užsienyje;  

65. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per 

paskutinius 5 metus: 

65.1. vykdė mokslinę veiklą: 

65.1.1. tenkino 64.1.2. reikalavimus; 

65.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

65.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų, arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) 

eksperimentinės plėtros darbų yra ne mažesnis kaip 10 tūkst. eurų; 

65.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

65.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

66. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

66.1.1. tik 39 p. reikalavimai. 

67. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

67.1. vykdė mokslinę veiklą: 

67.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

67.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

67.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbų 

yra ne mažesnis kaip 10 tūkst. eurų; 

67.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus. 

68. Tyrėjo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

68.1.1. tik 39 p. reikalavimai. 

69. Tyrėjo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

69.1. vykdė mokslinę veiklą: 

69.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

69.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

69.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus. 
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REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS  

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE  

 

70. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

70.1. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

70.1.1. Paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių periodiniuose recenzuojamuose 

leidiniuose; 

70.1.2. Per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš kurių: 

70.1.2.1. ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, ne mažiau kaip 4 iš jų turi turėti citavimo indeksą; 

70.1.2.2. bent 5 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje; 

70.1.3. Per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

70.1.3.1. ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų 

bazėse referuojamuose leidiniuose, ne mažiau kaip 4 iš jų turi turėti citavimo indeksą; 

70.1.3.2. ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnis turi būti išleistas užsienyje;  

70.1.4. 70.1.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 2 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą; 

70.1.5. 70.1.3 p. reikalavimuose gali būti pakeista: iki 2 mokslo straipsnių taikant ekvivalentą, 

bet išlaikant reikalavimą, kad bent 3 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje. 

71. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

71.1. vykdė mokslinę veiklą: 

71.1.1. vadovavo bent vienam doktorantui ar bent vieną doktorantą konsultavo, arba vadovavo 

magistrantų baigiamiesiems darbams; 

71.1.2. tenkino 70.1.3, 70.1.5 p. reikalavimus; 

71.1.3. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

71.1.4. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų; 

71.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

71.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

72. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

72.1. turi mokslo publikacijų bei MTEP darbų: 

72.1.1. per paskutinius 10 metų paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

72.1.1.1.  ne mažiau kaip 2 straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose turinčiuose citavimo indeksą; 

72.1.1.2. bent 3 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje;  

72.1.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius periodiniuose 

recenzuojamuose leidiniuose, iš jų:  

72.1.2.1. ne mažiau kaip 3 straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose, iš jų  ne mažiau kaip 2 turi turėti citavimo indeksą; 

72.1.2.2. bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje;  

72.1.3. 72.1.2 p. reikalavimuose gali būti pakeista: 1 mokslo straipsnis taikant ekvivalentą, bet 

išlaikant reikalavimą, kad bent 2 mokslo straipsniai turi būti išleisti užsienyje; 

73. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

73.1. vykdė mokslinę veiklą: 

73.1.1. tenkino 72.1.2, 72.1.3 p. reikalavimus; 
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73.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

73.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 60 tūkst. eurų, arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) 

eksperimentinės plėtros darbų yra nemažesnis kaip 15 tūkst. eurų; 

73.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

73.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

74. Mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

74.1. į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, kurie per paskutinius 10 metų 

paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose, iš jų: 

72.1.1 bent 2 Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, 

iš jų bent 1 turintis citavimo indeksą; 

72.1.2 bent 1 mokslo straipsnis yra išleistas užsienyje; 

74.2. per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius, iš jų: 

74.2.1. bent 1 straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose 

leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą;  

74.2.2. bent 1 mokslo straipsnis yra išleistas užsienyje. 

75. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per 

paskutinius 5 metus: 

75.1. vykdė mokslinę veiklą: 

75.1.1. tenkino 74.2 p. reikalavimus; 

75.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

75.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų, arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) 

eksperimentinės plėtros darbų yra ne mažesnis kaip 10 tūkst. eurų; 

75.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus; 

75.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

76. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

76.1.1. tik 39 p. reikalavimai. 

77. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei 

per paskutinius 5 metus: 

77.1. vykdė mokslinę veiklą: 

77.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

77.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

77.1.3. vadovavo mokslo projektui (-ams) ir (ar) eksperimentinės plėtros darbams ar jų VGTU 

dalims, kurių vertė arba gautas atlyginimas iš mokslo projektų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbų 

yra ne mažesnis kaip 10 tūkst. eurų; 

77.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus. 

78. Tyrėjo pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

78.1.1. tik 39 p.  reikalavimai. 

79. Tyrėjo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

79.1. vykdė mokslinę veiklą: 

79.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; 

79.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

79.2. neatlygintinai vykdė ne mažiau kaip 60 val. pedagoginio krūvio per metus. 

80. Šio skyriaus reikalavimuose mokslo darbuotojams, dirbantiems humanitarinių mokslų 

srityje, nurodytas straipsnių Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose 
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leidiniuose skaičius mažinamas vienetu ir nereikalaujama, kad šie mokslo leidiniai turėtų citavimo 

indeksą. 

 

REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS, DIRBANTIEMS MENO SRITYJE 

 

81. Profesoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

81.1. į profesoriaus pareigas gali pretenduoti meno kūrėjas arba asmuo, rekomenduojamas 

trijų profesionalių meno vertintojų arba trijų profesorių ir atitinkantis bent po vieną iš 81.1.1, 81.1.2, 

81.1.3 punktų reikalavimų: 

81.1.1. pedagoginio ir profesinio darbo patirties: 

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

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

81.1.1.2. turi ne mažesnį kaip 8 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą ir ne mažesnį 

kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, dalyvavo rengiant 

profesionalius menininkus, per pastaruosius trejus metus reiškėsi meninėje veikloje (sukūrė, 

paskelbė, pristatė, eksponavo naujų kūrinių ar projektų);  

81.1.2. meninės veiklos darbų pagal meninės raiškos pobūdį: 

81.1.2.1. architektūros veiklos rodiklių: 

81.1.2.1.1. įgyvendino ne mažiau kaip tris reikšmingus stambaus urbanistinio komplekso, 

teritorinio planavimo, architektūrinio komplekso, visuomeninio pastato ar interjero projektus 

užsienyje ar Lietuvoje; 

81.1.2.1.2. dalyvavo ir gavo ne mažiau kaip du apdovanojimus prestižiniuose meno 

renginiuose ar konkursuose. 

81.1.2.2. dailės ir dizaino veiklos rodiklių: 

81.1.2.2.1. organizavo personalinę parodą užsienyje ar dalyvavo tarptautinėse parodose 

užsienyje ir laimėjo bent vieną apdovanojimą; 

81.1.2.2.2. pristatė viešoje erdvėje reikšmingą monumentaliosios dailės (skulptūros, 

freskos, vitražo, scenografijos ir pan.) kūrinį užsienyje arba Lietuvoje ar išleido albumą; 

81.1.2.2.3. prestižiniai muziejai arba galerijos įsigijo meno kūrėjo kūrinių. 

81.1.3. per pastaruosius 5 metus: 

81.1.3.1. turi šiuos architektūros veiklos rodiklius: 

81.1.3.1.1. įgyvendino reikšmingą stambaus urbanistinio komplekso, teritorinio planavimo, 

architektūrinio komplekso, visuomeninio pastato ar interjero projektą užsienyje arba Lietuvoje; 

81.1.3.1.2. dalyvavo ir gavo apdovanojimą prestižiniuose meno renginiuose ar konkursuose; 

81.1.3.2. turi šiuos dailės ir dizaino veiklos rodiklius: 

81.1.3.2.1.  organizavo personalinę parodą užsienyje arba dalyvavo tarptautinėje parodoje 

užsienyje; 

81.1.3.2.2.  sukūrė monumentaliosios dailės (skulptūros, freskos, vitražo, scenografijos ir pan.) 

kūrinį užsienyje arba Lietuvoje ar išleido albumą; 

81.1.3.2.3.  prestižiniai muziejai arba galerijos įsigijo meno kūrėjo kūrinį. 

82. Docento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai:  

82.1. į docento pareigas gali pretenduoti meno kūrėjas arba asmuo, rekomenduojamas dviejų 

profesionalių meno vertintojų arba dviejų profesorių ir atitinkantis bent po vieną iš 82.1.1 ir 82.1.2 

punktų reikalavimų: 

82.1.1. pedagoginio ir profesinio darbo patirties: 

82.1.1.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje 

mokykloje stažą ir ne mažiau kaip 3 metus ėjo lektoriaus pareigas; 

82.1.1.2. turi ne mažesnį kaip 5 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą, turi ne 

mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, per pastaruosius 

trejus metus reiškėsi meninėje veikloje (sukūrė, paskelbė, pristatė, eksponavo naujų kūrinių ar 

projektų);  

82.1.2. meninės veiklos darbų pagal meninės raiškos pobūdį: 
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82.1.2.1. architektūros veiklos rodiklių: 

82.1.2.1.1. įgyvendino urbanistinio komplekso, teritorinio planavimo, architektūrinio 

komplekso, visuomeninio pastato ar interjero projektą užsienyje ar Lietuvoje; 

82.1.2.1.2. įgyvendino ne mažiau kaip tris reikšmingus nedidelės apimties urbanistinio 

komplekso, pastato ar interjero projektus užsienyje arba Lietuvoje; 

82.1.2.1.3. laimėjo architektūrinio konkurso premiją; 

82.1.2.2. dailės ir dizaino veiklos rodiklių: 

82.1.2.2.1. organizavo personalinę parodą ar dalyvavo parodoje Lietuvoje ar užsienyje ir 

pelnė apdovanojimą; 

82.1.2.2.2. sukūrė dailės (skulptūros, freskos, vitražo, scenografijos ir pan.) kūrinį, 

eksponuojamą viešoje erdvėje ar išleido albumą arba iliustravo knygą; 

82.2. išimties tvarka esant rimtai motyvacijai rektorius, pritarus senatui, gali priimti eiti 

pirmąją docento kadenciją asmenį, apgynusį daktaro disertaciją, neįvykdžius 821.1.1 ir 82.1.2 punktų 

reikalavimų. 

83. Lektoriaus pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

83.1. į lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmuo, baigęs meno srities studijas (turintis ne 

žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją) ir 

atitinkantis bent vieną reikalavimą: 

83.1.1. turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje 

stažą; 

83.1.2. turi ne mažesnį kaip 3 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą ir ne mažesnį kaip 

1 metų pedagoginio darbo stažą universitetinėje aukštojoje mokykloje; 

83.1.3. turi ne mažesnį kaip 10 metų studijų krypties profesinės veiklos stažą; 

83.1.4. turi daktaro mokslo laipsnį. 

84. Asistento pareigybės kvalifikaciniai reikalavimai: 

84.1. į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, baigęs meno srities studijas ir turintis ne 

žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.  

84. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 

5 metus: 

84.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

84.1.1. turėjo ne mažiau kaip 60 auditorinių valandų akademinių užsiėmimų per metus; 

84.1.2. dalyvavo rengiant menininkus: vadovavo bent vienam doktorantui ar bent vieną 

doktorantą konsultavo, arba skaitė paskaitas magistrantams; 

84.1.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertintas studentų; 

84.2. vykdė meno veiklą: 

84.2.1. dalyvavo ne mažiau kaip dviejuose prestižiniuose meno renginiuose ar konkursuose, 

kuravo tokius renginius ar pelnė apdovanojimų; 

84.2.2. atliko meno tyrimų ir paskelbė ne mažiau kaip 3 publikacijas arba pristatė meno kūrinius. 

84.3. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje; 

84.4. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką. 

85. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

85.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

85.1.1. turėjo ne mažiau kaip 90 auditorinių valandų akademinių užsiėmimų per metus;  

85.1.2. ne prasčiau nei patenkinamai įvertintas studentų; 

85.2. vykdė meno veiklą: 

85.2.1. dalyvavo bent viename meno renginyje ar konkurse;  

85.2.2. atliko meno tyrimų ir paskelbė ne mažiau kaip 2 publikacijas; 

85.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 

85.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje; 

86. Lektoriaus pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

86.1. vykdė pedagoginę veiklą:  
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86.1.1. turėjo ne mažiau kaip 60 auditorinių valandų paskaitų per metus ir ne mažiau kaip 240 

valandų bendro metinio auditorinio krūvio; 

86.1.2. parengė bent vieną metodinę priemonę; 

86.1.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertintas studentų; 

86.2. vykdė meno veiklą: 

86.2.1. dalyvavo bent viename meno renginyje ar konkurse; 

86.2.2. atliko meno tyrimų ir paskelbė bent vieną publikaciją; 

86.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką; 

86.4. dalyvavo švietėjiškoje ar mokslo arba universiteto populiarinimo veikloje. 

87. Asistento pareigas einantys asmenys gali būti atestuoti, jei per paskutinius 5 metus: 

87.1. vykdė pedagoginę veiklą: 

87.1.1. turėjo ne mažiau kaip 240 valandų auditorinio krūvio per metus; 

87.1.2. dalyvavo rengiant metodinę priemonę arba diegiant fakulteto lygmeniu aprobuotą 

naują praktinių ar seminarinių užsiėmimų metodiką; 

87.1.3. ne prasčiau nei patenkinamai įvertintas studentų; 

87.2. vykdė meno veiklą: 

87.2.1. dalyvavo bent viename meno renginyje ar konkurse arba atliko meno tyrimų ir 

paskelbė bent vieną publikaciją; 

87.3. tobulino kvalifikaciją pagal Universiteto dėstytojų stažuočių tvarką. 

 

EKVIVALENTAS, LEIDŽIANTIS VIENOS RŪŠIES MOKSLO  

PRODUKCIJĄ PAKEISTI KITA MOKSLO PRODUKCIJA  

 

88. Vienas mokslo straipsnis Thomson Reuters Web of Science referuojamų leidinių, 

turinčių citavimo indeksą ar jo neturinčių,  gali būti pakeistas vienu iš ekvivalentų: 

88.1. 2,0 autorinio lanko vadovėlio ar monografijos parengtos ne disertacijos pagrindu, 

išleisto užsienyje, arba 4,0 autorinio lanko vadovėlio ar monografijos parengtos ne disertacijos 

pagrindu, išleisto Lietuvos leidyklos; 

88.2. per paskutinius 5 metus vadovauta mokslo projektui ar jo VGTU daliai, kurių vertė ne 

mažesnė kaip 60 tūkst. eurų; 

88.3. per paskutinius 5 metus gautas atlyginimas iš mokslo projektų yra ne mažesnis kaip 

15 tūkst. eurų; 

88.4. per paskutinius 5 metus atliko pripažintų nustatyta tvarka (LMT, MITA) mokslinių 

tyrimų ar eksperimentinės plėtros darbų, už kuriuos gautas atlyginimas yra ne mažesnis kaip 15 tūkst. 

eurų; 

88.5. vieno registruoto tarptautinio patento autorius ar bendraautoris.  

89. Mokslo darbuotojams ekvivalentui negali būti panaudoti mokslo projektai ir 

eksperimentinės plėtros darbai, kurie panaudoti įvykdant atestacinių reikalavimų mokslo projektams 

ir eksperimentinei plėtrai  mokslo darbuotojui už paskutinius 5 metus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

90. Universiteto AKK turi teisę įvertinti šioje tvarkoje neįvardytus atestuojamo asmens per 

kadenciją įvykdytus darbus, prilygindama juos vieniems ar kitiems čia įvardytiems darbams.  

91. Jei atestuojamas dėstytojas nori, kad jo įvykdytus šioje tvarkoje neįvardytus darbus 

pripažintų fakulteto DAKK, dėl tų darbų pripažinimo ekvivalentiškais šioje tvarkoje įvardytiems 

darbams jis turi teisę kreiptis į Universiteto AKK.   

 

________________________________ 

 


