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Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir 

mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: 

 

I. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE 

 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 

1. Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 04T Aplinkos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato), 

 Docento (Mokslo kryptis: 04T Aplinkos inžinerija) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 

 0,5 etato). 

2. Geodezijos ir kadastro katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 04T Aplinkos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

3. Kelių katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 02T Statybos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 02T Statybos inžinerija)- 3 vietos (0,5 etato, 0,5 etato, 

0,5 etato). 

4. Pastatų energetikos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 06T Energetika ir termoinžinerija)- 5 vietos (1 etatas, 

0,5 etato, 0,5 etato, 0,5 etato, 0,5 etato). 

5. Aplinkos apsaugos institute: 

 Vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 04T Aplinkos inžinerija) - 1 vieta 

(1 etatas), 

 Vyresniojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 04T Aplinkos inžinerija) - 1 vieta 

(1 etatas). 

 

ELEKTRONIKOS FAKULTETE 

6. Elektroninių sistemų katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija bei 07T Informatikos 

inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

7. Elektros inžinerijos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 2 vietos 

(0,5 etato, 1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

8. Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 1 vieta 

(0,5 etato), 

 Docento (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 3 vietos (0,5 etato, 

0,5 etato, 0,5 etato), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 01T Elektros ir elektronikos inžinerija) - 2 vietos (0,5 etato, 

0,5 etato). 

  

FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

9. Informacinių sistemų katedroje: 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 07T Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 
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10. Chemijos ir bioinžinerijos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 05T Chemijos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato), 

 Docento (Mokslo kryptis: 05T Chemijos inžinerija) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 

0,5 etato), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 05T I Chemijos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

11. Matematinės statistikos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 01P Matematika) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 01P Matematika) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

12. Grafinių sistemų katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 07T Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas), 

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: reikalinga darbo su Direct3D ir VTK patirtis. 

13. Matematinio modeliavimo katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 01P Matematika) - 1 vieta (1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 01P Matematika) - 1 vieta (1 etatas), 

 Asistento (Mokslo kryptis: 01P Matematika) - 1 vieta (1 etatas). 

14. Fizikos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 02P Fizika) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 02P Fizika) - 1 vieta (1 etatas). 

15. Informacinių technologijų katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 07T Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

MECHANIKOS FAKULTETE 

16. Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 08T Medžiagų inžinerija) - 1 vieta (1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

17. Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

STATYBOS FAKULTETE 

18. Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 02T Statybos inžinerija) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 1 etatas). 

19. Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 08T Medžiagų inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

20. Taikomosios mechanikos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

21. Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 02T Statybos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

22. Statybinių medžiagų institute, Betono technologijų laboratorijoje: 

 Vyresniojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 08T Medžiagų inžinerija) - 1 vieta  

(1 etatas). 

23. Statybinių medžiagų institute, Kompozitinių medžiagų laboratorijoje: 

 Vyresniojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 08T Medžiagų inžinerija) - 3 vietos  

(1 etatas, 1 etatas, 1 etatas), 
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24. Statybinių medžiagų institute, Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos 

laboratorijoje: 
 Vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 08T Medžiagų inžinerija) - 2 vietos  

(1 etatas, 1 etatas). 

25. Tvariosios statybos institute, Operacijų tyrimų laboratorijoje: 

 Vyresniojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis: 02T Statybos inžinerija) - 1 vieta  

(1 etatas). 

  

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETE 

26. Automobilių inžinerijos katedroje: 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 03T Transporto inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 

27. Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03T Transporto inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato), 

 Docento (Mokslo kryptis: 03T Transporto inžinerija) - 2 vietos (0,5 etato, 1 etatas). 

  

ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTE 

28. Aeronautikos inžinerijos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 03T Transporto inžinerija) - 2 vietos (0,5 etato, 0,5 etato), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 09T Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 

29. Aviacijos technologijų katedroje: 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 04H Filologija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

II. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE 

 

ARCHITEKTŪROS FAKULTETE 

30. Dizaino katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03H Menotyra) - 1 vieta (0,5 etato). 

31. Urbanistikos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 03H Menotyra) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

32. Grafinių sistemų katedroje: 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 07T Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas) 

 Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: reikalinga darbo su Adobe CC programinės 

įrangos paketu patirtis. 

  

MECHANIKOS FAKULTETE 

33. Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedroje: 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

  

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETE 

34. Logistikos ir transporto vadybos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 1 vieta (1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 3 vietos (1 etatas, 0,5 etato, 1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 1 vieta (1 etatas). 
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VERSLO VADYBOS FAKULTETE 

35. Ekonomikos inžinerijos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 04S Ekonomika) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 04S Ekonomika) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

36. Finansų inžinerijos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 04S Ekonomika) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas, 1 etatas). 

37. Vadybos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 1 vieta (1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 3 vietos (1 etatas, 0,5 etato, 1 etatas). 

38. Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 03S Vadyba) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

  

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ FAKULTETE 

39. Filosofijos ir kultūros studijų katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 01H Filosofija) - 1 vieta ( 0,5 etato). 

40. Kūrybos komunikacijos katedroje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 08S Komunikacija ir informacija) - 1 vieta ( 0,5 etato). 

41. Profesinės kalbos studijų centro Lietuvių kalbos skyriuje: 

 Docento (Mokslo kryptis: 04H Filologija) - 1 vieta ( 1 etatas), 

 Lektoriaus (Mokslo kryptis: 04H Filologija) - 1 vieta (1 etatas) 

Specialieji reikalavimai: mokėti prestižinį lietuvių kalbos variantą, išmanyti 

terminologiją ir technikos terminiją. 

42. Profesinės kalbos studijų centro Užsienio kalbų skyriuje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 04H Filologija) - 1 vieta (1 etatas), 

 Docento (Mokslo kryptis: 04H Filologija) - 1 vieta ( 1 etatas). 

  

III. MENO SRITYJE 

 

ARCHITEKTŪROS FAKULTETE 

43. Architektūros katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03H Menotyra) - 1 vieta (0,5 etato), 

 Docento (Mokslo kryptis: 03H Menotyra) - 5 vietos (1 etatas, 1 etatas, 0,5 etato, 

0,5 etato, 0,5 etato). 

44. Urbanistikos katedroje: 

 Profesoriaus (Mokslo kryptis: 03H Menotyra) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

 

 

Pateikiami dokumentai: 

 Prašymas rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse, nurodant padalinio pavadinimą, 

etato dydį ir pareigas į kurias pretenduojama, mokslo sritį. 

 Pretendento užpildyta atestavimo pareigoms eiti kortelė. 

 Paskelbtas publikacijų sąrašas iš eLABa sistemos PDB posistemio ar paties 

pretendento, jeigu jis nedirba Universitete, sudarytas paskelbtų publikacijų sąrašas. 
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 Aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų 

kopijos, gyvenimo aprašymas (kai jų nėra Personalo direkcijoje saugomoje kandidato asmens 

byloje). 

 Papildomi dokumentai ir medžiaga, kuri nušviečia mokslinę ir pedagoginę pretendento 

veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra). 

 

Dokumentai priimami iki 2018-06-14 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11, SRC-

701 kab., tel. 274 50 09. 

 

Nuorodos: 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 

konkursų pareigoms eiti organizavimo ir atestavimo bei minimalių kvalifikacinių reikalavimų 

nustatymo tvarkos aprašas. 

Specialieji dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai. 

 

 

 

http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1227/dir61/dir3/3_0.php
http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1227/dir61/dir3/3_0.php
http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1227/dir61/dir3/3_0.php
http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1227/dir61/dir3/13_0.php

