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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
PROFESORIAUS IR DOCENTO PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų
suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato profesoriaus ir docento pedagoginių vardų
suteikimo sąlygas ir tvarką Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – VGTU). Aprašas
parengtas vadovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto statutu (Žin., 2011, Nr. 36-1700;
2012, Nr. 81-4230).
2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesoriaus ir docento pedagoginius vardus
teikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) Senatas.
II. REIKALAVIMAI PROFESORIAUS VARDUI ĮGYTI
3. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteiktas VGTU dėstytojams, turintiems daktaro
mokslo laipsnį ar VGTU dirbantiems menininkams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:
3.1. turintiems ne trumpesnį kaip 10 metų pedagoginio darbo universitete stažą ir ne mažiau
kaip 2 metus ne mažiau kaip 0,25 etato ėjusiems profesoriaus pareigas VGTU arba turintiems ne
trumpesnį kaip 4 metų pedagoginio darbo VGTU stažą ir ne mažiau kaip 3 metus ne mažiau kaip
0,5 etato ėjusiems profesoriaus pareigas VGTU;
3.2. VGTU atestacinės ir konkursų komisijos sprendimu atestuotiems, jei jie, nepriklausomai
nuo užimamo etato dydžio, atliko tokius darbus su VGTU prieskyra ir juos įregistravo VGTU
publikacijų duomenų bazėje:
3.2.1. parengė bent vieną mokslų daktarą arba paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą
mokslo monografiją arba vadovėlį, kuriuose jam tenka ne mažiau kaip 10 autorinių lankų;
3.2.2. eidami profesoriaus pareigas, bet ne anksčiau kaip per paskutinius 5 metus:
3.2.2.1. skaitė paskaitas VGTU magistrantams arba doktorantams;
3.2.2.2. dalyvavo švietėjiškoje mokslo, universiteto populiarinimo ar meno sklaidos veikloje;
3.2.2.3. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau
kaip 5 mokslo straipsnius Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, iš jų bent 2 straipsnius išleistus užsienyje, ir mokslinių
tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų leidiniuose;
3.2.2.4. socialinių mokslų sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius
recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, iš kurių bent 2 straipsniai turi būti išleisti užsienyje ir
bent 3 straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, iš
kurių bent 2 turi turėti citavimo indeksą, bei mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių
mokslinių konferencijų pranešimų leidiniuose;
3.2.2.5. humanitarinių mokslų sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau kaip 6 mokslo
straipsnius recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, iš kurių bent 2 straipsniai turi būti išleisti
užsienyje ir bent 2 mokslo straipsniai Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse

referuojamuose leidiniuose bei mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių mokslinių
konferencijų pranešimų leidiniuose;
3.2.2.6. menininkai vykdė meninę veiklą – dalyvavo ne mažiau nei dviejuose prestižiniuose
meno renginiuose ar konkursuose arba kuravo tokius renginius ir atliko meno tyrimų, kuriuos
paskelbė ne mažiau kaip trijose publikacijose.
III. REIKALAVIMAI DOCENTO VARDUI ĮGYTI
4. Docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas VGTU dėstytojams, turintiems daktaro
mokslo laipsnį ar VGTU dirbantiems menininkams, jei jie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
4.1. turi ne trumpesnį kaip 4 metų pedagoginio darbo universitete stažą bei ne mažiau kaip 2,5
metų ne mažiau kaip 0,25 etato ėjo docento pareigas VGTU, ir VGTU fakulteto ar jam prilyginto
padalinio atestacinės ir konkursų komisijos sprendimu buvo atestuoti, jei jie eidami docento
pareigas, bet ne anksčiau kaip per paskutinius 5 metus, nepriklausomai nuo užimamo etato dydžio:
4.1.1. skaitė paskaitas VGTU studentams;
4.1.2. dalyvavo švietėjiškoje mokslo, universiteto populiarinimo ar meno sklaidos veikloje;
4.1.3. atliko tokius darbus su VGTU prieskyra ir juos įregistravo VGTU publikacijų duomenų
bazėje:
4.1.3.1. fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau
kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, iš kurių bent 2 straipsniai
paskelbti Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose
citavimo indeksą, iš jų bent 1 mokslo straipsnis išleistas užsienyje, bei mokslinių tyrimų rezultatus
publikavo tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų leidiniuose;
4.1.3.2. socialinių mokslų sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius
recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, iš kurių bent 1 straipsnis turi būti išleistas užsienyje ir
bent 1 straipsnis Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamame leidinyje,
turinčiame citavimo indeksą, bei mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių mokslinių
konferencijų pranešimų leidiniuose;
4.1.3.3. humanitarinių mokslų sričių mokslininkai paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo
straipsnius recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, iš kurių bent 1 straipsnis turi būti išleistas
užsienyje, bei mokslinių tyrimų rezultatus publikavo tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų
leidiniuose;
4.1.3.4. menininkai vykdė meninę veiklą – dalyvavo bent viename meno renginyje ar
konkurse arba kuravo tokį renginį ir atliko meno tyrimų, kuriuos paskelbė ne mažiau kaip dvejose
publikacijose;
4.2. VGTU fakulteto ir jam prilyginto padalinio atestacinės ir konkursų komisijos sprendimu
atestuoti, jei jie, eidami docento pareigas per paskutinius 5 metus įvykdė Vilniaus Gedimino
technikos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų pareigoms eiti
organizavimo ir atestavimo bei minimalių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tvarkos apraše
docentui per kadenciją nustatytus reikalavimus.
IV. PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO TVARKA
5. Asmuo, pageidaujantis gauti profesoriaus ar docento pedagoginį vardą, ne vėliau kaip per 90
kalendorinių dienų po sėkmingos atestacijos, likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki numatomo Senato
posėdžio pateikia Doktorantūros skyriui dokumentus, kurių reikia pedagoginiam vardui suteikti:
5.1. prašymą suteikti pedagoginį vardą universiteto rektoriaus vardu, nurodydamas mokslo
sritį bei išvardydamas visus pridedamus dokumentus;
5.2. patvirtintos formos katedros vedėjo ir dekano pasirašytą pažymą apie trukmę laikotarpio,
per kurį eitos profesoriaus ar docento pareigos, ir per tą laikotarpį įvykdytą pedagoginį krūvį;
5.3. patvirtintos formos VGTU Personalo direkcijos parengtą pažymą apie asmens pedagoginio
darbo stažą ir, jei reikia, pažymas apie pedagoginio darbo stažą kituose universitetuose;

5.4. patvirtintos formos atestavimo profesoriaus ar docento vardui gauti kortelę;
5.5. patvirtintos formos per atestuojamąjį laikotarpį paskelbtų mokslinių ir kitų darbų sąrašą;
5.6. turimų mokslo laipsnių diplomų ir pedagoginių vardų atestatų kopijas;
5.7. fakulteto tarybos teikimą, kuriame taip pat įvertinamas asmens publikacijų, vadovėlių ir
monografijų atitikimas prašyme suteikti pedagoginį vardą nurodytai mokslo sričiai;
5.8. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
5.9. kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti;
5.10. jei asmuo pageidauja gauti docento pedagoginį vardą pagal 4.2 punkto reikalavimus, jis
pateikia tik 5.1, 5.5 ir 5.7 punktuose išvardintus dokumentus bei VGTU fakulteto ar jam prilyginto
padalinio atestacinės ir konkursų komisijos sprendimą jį atestuoti per kadenciją.
6. Kiekvienas pretendentas į profesoriaus pedagoginį vardą, atestuotas pagal šio aprašo 3.2
punkte nurodytus reikalavimus, prieš jam pateikiant prašymą, savo kandidatūrą pristato viešame
fakulteto tarybos posėdyje. Skelbimą apie fakulteto tarybos posėdį fakulteto tarybos pirmininkas iš
anksto paskelbia fakulteto skelbimų lentoje ir VGTU internetiniame skelbimų puslapyje. Fakulteto
taryba atviru balsavimu sprendžia dėl siūlymo suteikti pedagoginį profesoriaus vardą ir, gavus
teigiamą sprendimą, fakulteto tarybos pirmininkas pasirašo fakulteto tarybos teikimą suteikti
profesoriaus pedagoginį vardą.
7. Sprendimo suteikti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą priėmimo tvarka:
7.1. Doktorantūros skyrius peržiūri 5 punkte nurodytus dokumentus. Jei dokumentai
neatitinka nustatytų reikalavimų, jie grąžinami taisyti, jei atitinka, Doktorantūros skyrius parengia
rektoriaus teikimą Senatui dėl pedagoginio vardo suteikimo.
7.2. Senato mokslo komisija apsvarsto, ar galima rekomenduoti Senatui suteikti pretendentui
siekiamą pedagoginį vardą (pretendentas turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje). Jei komisija
nerekomenduoja to daryti, ji savo argumentus išdėsto raštu. Pretendentas gali kreiptis į Senato
pirmininką ir reikalauti, kad, nepaisant neigiamos komisijos rekomendacijos, jį svarstytų Senatas.
7.3. Sprendimas suteikti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą priimamas slaptu
balsavimu ne mažiau kaip dviem trečdaliais dalyvaujančių posėdyje Senato narių balsų. Posėdis yra
teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Senato narių.
7.4. Jeigu Senatas nutaria pedagoginio vardo nesuteikti, pretendentas pakartotinai su tokiu pat
prašymu gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, Doktorantūros
skyrius ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo sprendimo suteikti pedagoginį vardą priėmimo
parengia patvirtintos formos VGTU profesoriaus ar docento atestatą, kurį pasirašo Senato
pirmininkas ir VGTU rektorius.
9. VGTU profesoriaus ar docento atestatus Doktorantūros skyrius registruoja atskiruose
profesoriaus ir docento atestatų registravimo ir išdavimo žurnaluose.
10. Įregistruotas profesoriaus ar docento atestatas įteikiamas Senato posėdyje.
11. Išduotų VGTU profesoriaus ar docentų atestatų kopijas Doktorantūros skyrius perduoda
VGTU Personalo direkcijai, kuri juos saugo darbuotojų asmens bylose.
12. Asmenų, kuriems suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, bylos, į kurias, be
šių nuostatų 5 punkte išvardytų dokumentų, įsegamos ir įregistruotos VGTU profesoriaus ar
docento atestatų kopijos, saugomos universiteto Doktorantūros skyriuje vienerius metus. Vėliau
bylos perduodamos saugoti į VGTU archyvą.
13. Doktorantūros skyrius tvarko VGTU profesoriaus ir docento atestatų apskaitą. Atestatų
blankai, dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, atestatų registravimo žurnalai
saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________________

