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2013 m. gruodžio 12 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2013-14)

1.	 Senato	pirmininkas	prof.	D.	Kaunas	įteikė	Kanados	lietuvių	
fondo	Eileen	ir	Vincent	Kadis	vardinės	stipendijos	pažymė-
jimus	šiems	studentams:
•	 Chemijos	fakulteto	Chemijos	bakalauro	nuolatinių	studijų	

programos	II	kurso	studentei	Evelinai	Škikūnaitei;
•	 Chemijos	 fakulteto	Konservavimo	 ir	 restauravimo	che-

mijos	bakalauro	nuolatinių	 studijų	programos	 IV	kurso	
studentei	Jorūnei	Sakalauskaitei;

•	 Medicinos	fakulteto	Medicinos	vientisųjų	nuolatinių	stu-
dijų	programos	III	kurso	studentei	Eglei	Butkutei;

•	 Medicinos	 fakulteto	Medicinos	 vientisųjų	 nuolatinių	
studijų	programos	II	kurso	studentei	Ivetai	Levutaitei;	

•	 Medicinos	 fakulteto	Medicinos	 vientisųjų	 nuolatinių	
studijų	programos	II	kurso	studentui	Eimantui	Mundinui.

2.	 Senato	nariai	išklausė	Teorinės	fizikos	ir	astronomijos	institu-
to	vyr.	mokslo	darbuotojos	dr.	Jelenos	Tamulienės	pranešimą	
„Vilniaus	universiteto	kolektyvinė	sutartis:	rengimo,	derybų	
ir	tvirtinimo	strategija“.

3.	 SVARSTYTA.	Naujieji	Vilniaus	universiteto	Mokslo	ir	pe-
dagoginio	personalo	konkursų	ir	atestacijos	nuostatai.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-8):
1.	 Pritarti	naujai	Vilniaus	universiteto	pedagoginio	ir	mokslo	

personalo	atestavimo	ir	konkursų	pareigoms	eiti	organi-
zavimo	nuostatų	redakcijai.

2.	Teikti	šį	nutarimą	tvirtinti	Senate.

4.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	 universiteto	 biudžetinių	mokslo	
tiriamųjų	darbų	planas.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-7).	Siekiant	tobulinti	
Vilniaus	 universiteto	mokslinės	 veiklos	 organizavimo	 ir	
apskaitos	procesus	bei	remiantis	Mokslo	komiteto	siūlymu	
pertvarkyti	mokslinės	 veiklos	 grupavimo	 lygius	 (Mokslo	
komiteto	2013	m.	lapkričio	18	d.	posėdžio	protokolas	Nr.	3):
1)	nuo	2014	m	 sausio	 1	 d.	 netvirtinti	 biudžetinių	mokslo	

tiriamųjų	darbų	plano;	
2)	vykdomas	mokslo	 tiriamųjų	 darbų	 temas	 pagal	 poreikį	

formuoti	 kamieniniuose	 akademiniuose	 padaliniuose	 ir	
tvirtinti	 jų	sąrašus	pagal	Mokslo	 ir	 inovacijų	direkcijos	
parengtą	formą	kamieninių	akademinių	padalinių	tarybose	
kiekvienais	metais	ne	vėliau	kaip	iki	gruodžio	15	d.	kitiems	
kalendoriniams	metams;

3)	įpareigoti	kamieniniuose	akademiniuose	padaliniuose	pa-
tvirtintus	mokslo	tiriamųjų	darbų	sąrašus	pateikti	Mokslo	
ir	inovacijų	direkcijai;

4)	2014	m.	vykdomų	mokslo	tiriamųjų	darbų	sąrašus	pateikti	
Mokslo	ir	inovacijų	direkcijai	iki	sausio	31	dienos.

5.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	 universiteto	 ilgalaikių	mokslinių	
tyrimų	 ir	 eksperimentinės	 (socialinės,	 kultūrinės)	 plėtros	
programos.
N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2013-14-9). Siekiant kon-
soliduoti	Universiteto	 ir	 prie	 jo	 prijungtų	 institutų	moks-
linį	 potencialą	 ir	 infrastruktūrą	 bei	 plėtoti	 tarpsritinius	 ir	
tarpkryptinius	mokslinius	 tyrimus,	 pritarti	 naujai	Vilniaus	
universiteto	ilgalaikių	mokslinių	tyrimų	ir	eksperimentinės	
(socialinės,	kultūrinės)	plėtros	programų	sąrašo	redakcijai	ir	
siūlyti	Senatui	ją	tvirtinti.

6.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	universiteto	dalyvavimas	Naciona-
linės	kūrybinių	ir	kultūrinių	industrijų	asociacijos	veikloje.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-1):
1)	pritarti	Vilniaus	 universiteto	 dalyvavimui	Nacionalinės	

kūrybinių	 ir	 kultūrinių	 industrijų	 asociacijos	 (toliau	 –	
Asociacija)	veikloje	dalyvavimo	kaštus	dengiant	iš	Ko-
munikacijos	fakulteto	lėšų;

2)	siūlyti	 rektoriui	 pavesti	Komunikacijos	 fakulteto	 atsto-
vams	įgyvendinti	Vilniaus	universiteto,	kaip	Asociacijos	
nario,	teises	ir	pareigas.

7.	 SVARSTYTA.	Tarptautinių	 santykių	 ir	 politikos	mokslų	
instituto	studijų	programų	komitetų	sudėtis.
N	u	 t	 a	 r	 t	 a	 (nutarimas	Nr.	SK-2013-14-2).	Atsižvelgiant	
į	 2013	m.	gruodžio	5	d.	Tarptautinių	 santykių	 ir	 politikos	
mokslų	instituto	tarybos	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	128),	
patvirtinti	Tarptautinių	santykių	ir	politikos	mokslų	instituto	
studijų	programų	komitetų	sudėtį:
1)	Magistro	studijų	programos	Politika ir medijos komiteto 

sudėtis:
Pirmininkė	–	doc.	dr.	Natalija	Arlauskaitė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Ainė	Ramonaitė,
•	 doc.	dr.	Deimantas	Jastramskis,
•	 doc.	dr.	Dovilė	Jakniūnaitė,
•	 doc.	dr.	Inga	Vinogradnaitė,
•	 dr.	Nerijus	Maliukevičius,
•	 Valdas	Bertašavičius	–	studentų	atstovas,
•	 Mykolas	Katkus	 –	 socialinis	 partneris	 (VRP	valdybos	

pirmininkas).
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2)	Magistro	 studijų	 programos	Tarptautiniai santykiai ir 
diplomatija komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	doc.	dr.	Tomas	Janeliūnas.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Ramūnas	Vilpišauskas,
•	 doc.	dr.	Dovilė	Jakniūnaitė,
•	 doc.	dr.	Margarita	Šešelgytė,
•	 dr.	Nerijus	Maliukevičius,
•	 dr.	Deividas	Šlekys,
•	 Evaldas	Pilipavičius	–	studentų	atstovas,
•	 Evaldas	 Ignatavičius	 –	 socialinis	 partneris	 (Lietuvos	

Respublikos	užsienio	reikalų	ministerija,	Lietuvos	amba-
sadorius	Baltarusijoje).	

8.	 SVARSTYTA.	Komunikacijos	fakulteto	katedros	pavadinimo	
keitimas.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-3).	Atsižvelgiant	į	
2013	m.	spalio	21	d.	Komunikacijos	fakulteto	tarybos	posė-
džio	Nr.	8	(149)	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	160000-10-8)	
ir	2013	m.	lapkričio	18	d.	Mokslo	komiteto	posėdžio	nutarimą	
(protokolas	Nr.	3),	pritarti	Komunikacijos	fakulteto	šakinio	
padalinio	Informacijos ir komunikacijos katedra	pavadinimo	
pakeitimui	į	Informacijos ir komunikacijos institutas.

9.	 SVARSTYTA.	Kauno	humanitarinio	fakulteto	studijų	pro-
gramos	komiteto	sudėtis.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-4).	Atsižvelgiant	į	
2013	m.	lapkričio	7	d.	Kauno	humanitarinio	fakulteto	tary-
bos	posėdžio	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	4),	patvirtinti	
atnaujintą	Kauno	humanitarinio	fakulteto	bakalauro	studijų	
programos Lietuvių filologija ir reklama	komiteto	sudėtį:
Pirmininkė	–	doc.	dr.	Daiva	Aliūkaitė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Aleksandras	Krasnovas,
•	 prof.	dr.	Gabija	Bankauskaitė-Sereikienė,
•	 doc.	dr.	Rita	Baranauskienė,
•	 doc.	dr.	Ilona	Mickienė,
•	 doc.	dr.	Skirmantė	Šarkauskienė,
•	 doc.	dr.	Saulutė	Juzelėnienė,
•	 Žydrė	Dargužytė	–	socialinė	partnerė	(VšĮ	„Jaunimo	gidas“	

vyriausioji	redaktorė,	VšĮ	„Vežėjų	gidas“	direktorė),
•	 Judita	Baltakytė	–	studentų	atstovė.

10.	SVARSTYTA.	Ekonomikos	 fakulteto	 studijų	 programų	
komitetų	sudėtis.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-5).	Atsižvelgiant	į	
2013	m.	lapkričio	12	d.	Ekonomikos	fakulteto	tarybos	posė-
džio	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	19000-132),	patvirtinti	
Ekonomikos	fakulteto	studijų	programų	komitetų	sudėtį:

1)	Bakalauro	studijų	programos	Vadyba ir verslo adminis-
travimas	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	doc.	dr.	Lionius	Gaižauskas.
Nariai:
•	 prof.	habil.	dr.	Albinas	Marčinskas,
•	 prof.	dr.	Marija	Kučinskienė,

•	 prof.	habil.	dr.	Jonas	Mackevičius,
•	 prof.	dr.	Sigitas	Urbonavičius,
•	 dr.	Robertas	Ivanauskas	–	socialinis	partneris	(„Euromo-

nitor“	konsultavimo	vadovas),
•	 Dovydas	Žvirblis	–	studentų	atstovas.

2)	Bakalauro	studijų	programos	Ekonomika	komiteto	sudėtis:
Pirmininkė	–	prof.	dr.	Birutė	Galinienė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Linas	Čekanavičius,	
•	 prof.	dr.	Meilutė	Jasienė,
•	 prof.	dr.	Algirdas	Miškinis,
•	 doc.	dr.	Aušrytė	Rastenienė,
•	 doc.	dr.	Audrius	Misevičius	–	socialinis	partneris	(Lietuvos	

banko	valdybos	narys),
•	 Evelina	Dirmaitė	–	studentų	atstovė.

3)	Bakalauro	studijų	programos	Vadybos informacinės sis-
temos	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Rimvydas	Skyrius.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Lionius	Gaižauskas,
•	 doc.	dr.	Ona	Barčkutė,
•	 doc.	dr.	Česlovas	Ratkevičius,
•	 Gediminas	Rumšas	–	socialinis	partneris	(UAB	„ECHO	

konsultacijos“	direktorius).
•	 Anastasija	Kolesnikova	–	studentų	atstovė.

4)	Magistro	studijų	programos	Apskaita ir auditas komiteto 
sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	habil.	dr.	Vaclovas	Lakis.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Lionius	Gaižauskas,
•	 doc.	dr.	Rasa	Subačienė,
•	 Živilė	Simonaitytė	–	socialinė	partnerė	(Valstybės	kontro-

lės	vyriausioji	auditorė),
•	 Jonas	Akelis	 –	 socialinis	 partneris	 (UAB	 „Ernst	 and	

Young“	vadovas),
•	 Jolanta	Ruočkutė	–	studentų	atstovė.

5)	Magistro	studijų	programos	Bankininkystė komiteto su-
dėtis:

Pirmininkė	–	prof.	dr.	Meilutė	Jasienė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Rasa	Kanapickienė,
•	 prof.	dr.	Arvydas	Paškevičius,
•	 dr.	Algimantas	Laurinavičius	–	socialinis	partneris	(AB	

„Hanner“	finansų	direktorius),
•	 Erika	Kasparavičiūtė	–	studentų	atstovė.

6)	Magistro	studijų	programos	Ekonominė analizė ir plana-
vimas	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Linas	Čekanavičius.
Nariai:
•	 doc.	dr.	Teodoras	Medaiskis,
•	 lekt.	dr.	Algirdas	Bartkus,
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•	 doc.	dr.	Rūta	Kropienė,
•	 dr.	Raimondas	Kuodis	 –	 socialinis	 partneris	 (Lietuvos	

banko	valdybos	narys),
•	 Martynas	Brasas	–	studentų	atstovas.

7)	Magistro	studijų	programos	Ekonominė politika komiteto 
sudėtis:

Pirmininkė	–	prof.	dr.	Birutė	Galinienė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Algirdas	Miškinis,
•	 doc.	dr.	Bronislava	Barzdenytė,
•	 doc.	dr.	Agnė	Laužadytė,
•	 doc.	dr.	Algirdas	Astrauskas	–	socialinis	partneris	(Lietu-

vos	Respublikos	Seimo	patarėjas),
•	 Gabija	Gružinskienė	–	studentų	atstovė.

8)	Magistro	studijų	programos	Europos ekonominės studijos 
komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Algirdas	Miškinis.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Birutė	Galinienė,
•	 doc.	dr.	Norbertas	Balčiūnas,
•	 Eivilė	Čipkutė	–	socialinė	partnerė,	Finansų	ministerijos	

departamento	direktorė,
•	 Eglė	Šveckutė	–	studentų	atstovė.

9)	Magistro	studijų	programos	Finansai	komiteto	sudėtis:
Pirmininkė	–	prof.	dr.	Meilutė	Jasienė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Rasa	Kanapickienė,
•	 prof.	dr.	Arvydas	Paškevičius,
•	 dr.	Algimantas	Laurinavičius	–	socialinis	partneris	(AB	

„Hanner“	finansų	direktorius),
•	 Indrė	Petraitytė	–	studentų	atstovė.

10)	Magistro	studijų	programos	Kokybės vadyba komiteto 
sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Juozas	Ruževičius.
Nariai:
•	 doc.	dr.	Roma	Adomaitienė,
•	 doc.	dr.	Dalius	Serafinas,
•	 Edgaras	Afarjanc	 –	 socialinis	 partneris	 (UAB	 „AUK“	

direktorius),
•	 Veronika	Babenkaitė	–	studentų	atstovė.

11)	Magistro	studijų	programos	Tarptautinio verslo vadyba 
komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Sigitas	Urbonavičius.
Nariai:
•	 lekt.	dr.	Mindaugas	Degutis,
•	 doc.	dr.	Algis	Gaižutis,
•	 doc.	dr.	Ramūnas	Časas,
•	 Inga	Urbonavičiūtė	 –	 socialinė	 partnerė	 (AD	 „Baltic“	

korporatyvo	direktorė),
•	 Agnė	Judžentytė	–	studentų	atstovė.

12) Magistro	 studijų	 programos	Rinkodara ir integruota 
komunikacija	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Sigitas	Urbonavičius.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Greta	Druteikienė,
•	 prof.	Vytautas	Dikčius,
•	 doc.	dr.	Ramūnas	Časas,
•	 doc.	dr.	Indrė	Pikturnienė,
•	 R.	Gaudiešienė	 –	 socialinė	 partnerė	 (UAB	„Socialinės	

informacijos	centras“	marketingo	vadovė),
•	 Valda	Noreikaitė	–	studentų	atstovė.

13) Magistro	studijų	programos	Žmogiškųjų išteklių valdymas 
komiteto	sudėtis:

Pirmininkė	–	prof.	dr.	Danuta	Diskienė.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Greta	Druteikienė,
•	 doc.	dr.	Rima	Česynienė,
•	 doc.	dr.	Asta	Stankevičienė,
•	 doc.	dr.	Virginijus	Tamaševičius,
•	 Virginija	Pukelienė	–	socialinė	partnerė	(UAB	„OREM“	

personalo	departamento	direktorė),
•	 Katažyna	Tomoševiečienė	–	studentų	atstovė.

14) Magistro	studijų	programos	Tarptautinio verslo ekono-
mika ir vadyba	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Algirdas	Miškinis.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Danuta	Diskienė,
•	 doc.	dr.	Rolandas	Vincas	Giedraitis,
•	 doc.	dr.	Virginijus	Tamaševičius,
•	 Rūta	Skyrienė	–	socialinė	partnerė	(asociacijos	„Investors	

Forum“	vykdomoji	direktorė),
•	 Neringa	Valuckytė	–	studentų	atstovė.

15)	Magistro	studijų	programos	Verslo ekonomika komiteto 
sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	habil.	dr.	Albinas	Marčinskas.
Nariai:
•	 prof.	dr.	Birutė	Galinienė,
•	 prof.	dr.	Meilutė	Jasienė,
•	 prof.	dr.	Algirdas	Miškinis,
•	 doc.	dr.	Larisa	Belinskaja,
•	 doc.	dr.	Audrius	Misevičius	–	socialinis	partneris	(Ministro	

Pirmininko	patarėjas),
•	 Kristupas	Vaitiekūnas	–	studentų	atstovas.

16) Magistro	studijų	programos	Organizacijų vystymas ko-
miteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	habil.	dr.	Albinas	Marčinskas.
Nariai:
•	 prof.	habil.	dr.	Vaclovas	Lakis,
•	 prof.	dr.	Sigitas	Urbonavičius,
•	 prof.	dr.	Danuta	Diskienė,
•	 Raimondas	Kurlianskis	–	socialinis	partneris	(UAB	kon-

cerno	„MG	Baltic“	viceprezidentas),
•	 Gražina	Gabinaitienė	–	studentų	atstovė.
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17)	Magistro	 studijų	 programos	Strateginis informacinių 
sistemų valdymas	komiteto	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Rimvydas	Skyrius.
Nariai:	
•	 doc.	dr.	Česlovas	Ratkevičius,
•	 lekt.	dr.	Arūnas	Butkevičius,
•	 Aidas	Mackevičius	 –	 socialinis	 partneris	 (UAB	 „New	

Vision	Baltija“	personalo	vadovas),
•	 Daiva	Olechnavičiūtė	–	studentų	atstovė.

18)	Magistro	 studijų	 programos	Verslo procesų valdymas 
komitetų	sudėtis:

Pirmininkas	–	prof.	dr.	Marija	Kučinskienė.
Nariai:
•	 doc.	dr.	Gražina	Jatuliavičienė,
•	 doc.	dr.	Aida	Mačerinskienė,
•	 doc.	dr.	Jolanta	Žemgulienė,
•	 Gediminas	Mikaliūnas	–	socialinis	partneris	(UAB	„Alna	

Group“	inovacijų	ir	plėtros	direktorius),
•	 Rita	Vaitkevičiūtė	–	studentų	atstovė.

11.	 SVARSTYTA.	Kauno	humanitarinio	fakulteto	neformaliųjų	
studijų	programos	kaina.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-6).	Atsižvelgiant	
į	2013	m.	rugpjūčio	28	d.	Kauno	humanitarinio	fakulteto	
tarybos	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	15),	patvirtinti	Kau-
no	humanitarinio	fakulteto	neformaliųjų	studijų	programos	
Ekonomikos ir vadybos pagrindai kainą	–	4530	Lt.

12.	 SVARSTYTA.	Praktikos	 organizavimo	 ir	 įgyvendinimo	
kaštų	apskaičiavimas.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	SK-2013-14-10).	Atsižvelgiant	
į	2013	m.	gruodžio	11	d.	Filosofijos	fakulteto	tarybos	nu-
tarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	13),	patvirtinti	Psichologijos 
bakalauro	programos	mokomosios	praktikos	organizavimo	
ir	įgyvendinimo	kaštų	apskaičiavimą	(pridedama).

PA T V I R T I N T A 
2013-12-12 Senato komisijos nutarimu  

Nr. SK-2013-14-10

PS ICHOLOGIJOS  B A K A L AU R O  P R O G R A M O S  M O KO M O S I O S  P R A K T I KO S  O R G A N I Z AV I M O 
I R  Į G Y V E N D I N I M O  K A Š T Ų  A P S K A I Č I AV I M A S

Studijų	kryptis	 
(Studijų	programos	grupė)

VU	nustatyta	studijų	kaina	(K),	 
Lt (semestrui)

Praktinio	pasirengimo	kaštai	(PPK),	Lt
Iš	viso	PPK	(VU)	=	
K×0,5×0,7643

Iš	viso	PPK	(praktikos	 
institucijoms)	=	K×0,5×0,2357

Psichologija	(I	pakopa,	bakalau-
ro	studijos,	dieninės)
Psichologija	(turintiems	aukštąjį	
išsilavinimą,	I	pakopa,	bakalauro	
studijos,	sesinės)

3819 Lt 1459,50	Lt 450,00

1.	Vilniaus	universiteto	nustatyta	studijų	kaina	(K)	–	1	studento,	
įstojusio	į	Psichologijos	studijų	programą,	semestro	studijų	
kaina,	tvirtinama	Senato	komisijos.	

2.	Mokomosios	praktikos	organizavimo	ir	įgyvendinimo	kaštai	
yra	apskaičiuoti	taip:
a)	praktinio	 pasirengimo	 trukmė	 –	 2	mėnesiai	 2	 savaitės	

arba	 0,5	 semestro	 trukmės.	 Iš	 viso	 praktikai	 yra	 skirta	
15	kreditų;	

b)	praktinio	pasirengimo	kaštai	(PPK)	Filosofijos	fakulteto	
tarybos	 sprendimu	 (Filosofijos	 fakulteto	 tarybos	 posė-
dis,	2013	m.	gruodžio	11	d.	Nr.	XXX)	paskirstomi	taip:	
23,57	procento	priimančiai	institucijai	ir	76,43	procento	
Universitetui.

3.	Vilniaus	universitetas	su	priimančiąja	institucija	gali	susitarti	
dėl	 studentų	praktikos	kainos	už	vadovavimą	vienam	stu-
dentui	nustatytu	periodu.	Sutarta	kaina,	skirta	priimančiajai	
institucijai,	 turi	būti	ne	didesnė	kaip	450	Lt	už	15	kreditų	
praktiką.
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2013 m. gruodžio 17 d. Senato posėdyje
(protokolas Nr. S-2013-8)

1.	Naujų	Senato	narių,	deleguotų	Vilniaus	universiteto	Studentų	
atstovybės,	pristatymas.
Senato	pirmininkas	prof.	D.	Kaunas	 supažindino	posėdžio	
dalyvius	su	naujai	išrinktais	studentų	atstovais	Senate.	Nuo	šio	
posėdžio	studentų	atstovais	Senate	bus	Arminas	Varanauskas,	
Rasa	Aleškevičiūtė,	Justina	Steiblytė,	Inga	Kalpakovaitė,	Lu-
kas	Jakštas,	Neringa	Čėnaitė,	Arnoldas	Zdanovičius,	Emilija	
Jokubauskaitė,	Irmantas	Mikulėnas,	Andrius	Ledas,	Ada	Ger-
vytė,	Egidijus	Kinderis,	Valentinas	Čirba,	Jokūbas	Viskauskas,	
Edita	Valatkaitė,	Andrius	Uždanavičius,	Ugnė	Pocevičiūtė.

2.	Vilniaus	 universiteto	 profesoriaus	 ir	 docento	 pedagoginių	
vardų	teikimas.
N u t a r t a (nutarimas	Nr.	S-2013-8-1).	Vadovaujantis	Vil-
niaus	universiteto	Pedagoginių	vardų	teikimo	tvarka	(patvir-
tinta	2011	m.	spalio	25	d.	Senato	nutarimu	Nr.	S-2011-7-1)	
ir	atsižvelgiant	į	2013	m.	lapkričio	28	d.	Pedagoginių	vardų	
teikimo	 komisijos	 teikimą,	 suteikti	Vilniaus	 universiteto	
profesoriaus	ir	docento	pedagoginius	vardus	šiems	asmenims:

Eil. 
nr.

Kamieninis 
padalinys Vardas,	pavardė Pedagoginis	 

vardas
1. MIF Ramūnas	Garunkštis profesoriaus
2. Gediminas	Stepanauskas profesoriaus
3. Jonas	Šiaulys profesoriaus
4. Romualdas	Kašuba docento
5. TSPMI Vytautas	Radžvilas profesoriaus
6. Natalija	Arlauskaitė docento
7. FilF Regina	Rudaitytė profesoriaus
8. Ligija	Kaminskienė profesoriaus
9. FizF Stasys	Tamošiūnas docento
10. Jonas	Matukas profesoriaus
11. SSC Laimutė	Samsonienė docento
12. OC Audrius	Beinorius profesoriaus
13. FsF Skirmantas	Jankauskas docento
14. Rūta	Žiliukaitė docento
15. Violeta	Gevorgianienė docento
16. Evaldas	Kazlauskas docento

17. GMF Jurgis	Vidmantas	 
Kadziauskas profesoriaus

3.	 SVARSTYTA.	Naujų	Vilniaus	universiteto	pedagoginio	 ir	
mokslo	 personalo	 atestavimo	 ir	 konkursų	 pareigoms	 eiti	
organizavimo	nuostatų	tvirtinimas.
N u t a r t a (nutarimas	Nr.	 S-2013-8-2).	Vadovaujantis	
Vilniaus	universiteto	statuto	6	str.	2	d.	5	p.	ir	atsižvelgiant	į	
2013	m.	gruodžio	12	d.	Senato	komisijos	nutarimą	Nr.	SK-
2013-14-8:
1)	patvirtinti	 naują	Vilniaus	 universiteto	 pedagoginio	 ir	

mokslo	personalo	atestavimo	ir	konkursų	pareigoms	eiti	
organizavimo	 nuostatų	 (toliau	 –	Nuostatai)	 redakciją	
(pridedama);

2)	nustatyti,	 kad	dėstytojams	 ir	mokslo	darbuotojams,	da-
lyvaujantiems	konkurse	toms	pačios	pareigoms	eiti	antrą	
kartą,	Nuostatai	 ir	 atestacijos	 reikalavimai	 taikomi	nuo	
2016	m.	rugpjūčio	31	dienos;

3)	pavesti	 kamieninių	 akademinių	 padalinių	 taryboms	 iki	
2014	m.	 vasario	 28	 d.	 įvertinti	 patvirtintus	 padalinio	
aukštesnius	minimalius	 kvalifikacinius	 reikalavimus	 ir,	
esant	poreikiui	derinti	su	nauja	Nuostatų	redakcija,	teikti	
Senato	komisijai	tvirtinti.

4.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	 universiteto	 ilgalaikių	mokslinių	
tyrimų	 ir	 eksperimentinės	 (socialinės,	 kultūrinės)	 plėtros	
programų	tvirtinimas.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	S-2013-8-3).	Siekiant	konsoliduoti	
Universiteto	ir	prie	jo	prijungtų	institutų	mokslinį	potencialą	
ir	 infrastruktūrą	 bei	 plėtoti	 tarpsritinius	 ir	 tarpkryptinius	
mokslinius	tyrimus,	vadovaujantis	Vilniaus	universiteto	sta-
tuto	6	str.	2	d.	7	p.	ir	atsižvelgiant	į	2013	m.	gruodžio	12	d.	
Senato	 komisijos	 nutarimą	Nr.	 SK-2013-14-9,	 patvirtinti	
naują	Vilniaus	 universiteto	 ilgalaikių	mokslinių	 tyrimų	 ir	
eksperimentinės	 (socialinės,	 kultūrinės)	 plėtros	 programų	
sąrašo	redakciją	(pridedama).

5.	 SVARSTYTA.	Ūkinio	pastato	nugriovimas.
N	u	t	a	r	t	a	(nutarimas	Nr.	S-2013-8-4).	Vadovaujantis	Lie-
tuvos	Respublikos	valstybės	ir	savivaldybių	turto	valdymo,	
naudojimo	ir	disponavimo	juo	įstatymu	ir	2001	m.	spalio	19	d.	
Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	nutarimu	Nr.	1250	„Dėl	
pripažinto	nereikalingu	arba	netinkamu	(negalimu)	naudoti	
valstybės	ir	savivaldybių	turto	nurašymo,	išardymo	ir	likvi-
davimo	tvarkos	aprašo	patvirtinimo“	bei	2010	m.	rugpjūčio	
30	d.	rektoriaus	įsakymo	Nr.	R-239	„Dėl	Vilniaus	universiteto	
valdomo	turto	pripažinimo	nereikalingu	arba	netinkamu	(ne-
galimu)	naudoti,	nurašymo,	išardymo	ir	likvidavimo	tvarkos	
aprašo	patvirtinimo“	24.2	punktu:	
1)	pripažinti	Vilniaus	universiteto	patikėjimo	teise	valdomą	

Pastatą	–	ūkinį	pastatą,	esantį	Varėnos	r.	sav.	Marcinkonių	
sen.	 Puvočių	 k.	 (užstatytas	 plotas	 53	 kv.	m,	 unikalus	
Nr. 3894-0046-6022,	inventorinis	Nr.	8000118,	įsigijimo	
vertė	–	5118,00	Lt,	nusidėvėjimas	–	5118,00	Lt,	balansinė	
vertė	–	0,00	Lt),	netinkamu	(negalimu)	naudoti	bei	pritarti	
jo	nugriovimui;	

2)	įpareigoti	 Eksploatavimo	 ir	 paslaugų	 direkcijos	Turto	
registro	 ir	 realizavimo	 skyriaus	 vedėją	 I.	Urbanavičių	
kreiptis	į	Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	minis-
teriją	dėl	atitinkamo	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
nutarimo	inicijavimo.

6.	 SVARSTYTA.	Senato	nario	atsistatydinimas.
N	u	 t	 a	 r	 t	 a	 (nutarimas	Nr.	 S-2013-8-5).	Atsižvelgiant	 į	
Senato	nario	prof.	Valdemaro	Razumo	prašymą,	pritarti	jo	
atsistatydinimui	iš	Vilniaus	universiteto	Senato	nario	pareigų.	
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PA T V I R T I N T A
2013-12-17 Vilniaus universiteto 
Senato nutarimu Nr. S-2013-8-2

VILNIAUS UNIVERSITE TO PEDAGOGINIO IR  MOKSLO PERSONALO ATESTAVIMO 
IR  KONKURSŲ PAREIGOMS EITI  ORGANIZ AVIMO 

N U O S  T  A T  A I

Vilniaus	 universiteto	 pedagoginio	 ir	mokslo	 personalo	 ates-
tavimo	 ir	konkursų	pareigoms	eiti	organizavimo	nuostatai	
(toliau	–	Nuostatai)	nustato	Vilniaus	universiteto	pedagoginio	
ir	mokslo	personalo	(toliau	–	darbuotojai)	rinkimų	eiti	par-
eigas	ir	atestavimo	tvarką	bei	kvalifikacinius	reikalavimus.	

Darbuotojų	 vertinimas	 ir	 atestavimas	 vykdomas	 vadovau-
jantis	 Lietuvos	Respublikos	mokslo	 ir	 studijų	 įstatymo,	
Vilniaus	universiteto	statuto	nuostatomis	bei	Europos	Ko-
misijos	 rekomendacijomis	dėl	Europos	mokslininkų	 char-
tijos	ir	dėl	Mokslininkų	priėmimo	į	darbą	elgesio	kodekso	
(OL	L	075/67.2005).	

I. 	 KONKURSO	PAREIGOMS	EITI	IR	DARBUOTOJŲ	
ATESTAVIMO	BENDROSIOS	NUOSTATOS
1.1.	Vilniaus	 universitete	 dėstytojai	 ir	mokslo	 darbuotojai	

(išskyrus	kviestinius	dėstytojus	ir	mokslo	darbuotojus)	
į	pagrindines	arba	aukštesnes	pareigas	skiriami	laimėję	
viešą	konkursą	pareigoms	eiti.

1.2.	Viešas	konkursas	pareigoms	eiti	skelbiamas	Rektoriaus	
įsakymu.	Konkursas	 skelbiamas	 likus	ne	mažiau	kaip	
3	mėnesiams	iki	dėstytojo	ar	mokslo	darbuotojo	kaden-
cijos	 pabaigos.	 Įsakymu	Rektorius	 nustato	 ir	 tvirtina	
terminus,	 kuriais	 konkursas	 vykdomas	 kamieniniuose	
akademiniuose	ir	jiems	prilygintuose	padaliniuose.

1.3.	Personalo	 direkcija	 viešai	 informuoja	 apie	 konkursą	
universiteto	informaciniame	leidinyje	(„Informaciniame	
biuletenyje“),	 taip	 pat	Vilniaus	 universiteto,	Lietuvos	
mokslo	 tarybos,	 šalies	 ir	prireikus	 tarptautinėse	 infor-
mavimo	priemonėse.	Skelbimo	tekste	turi	būti	nurodytas	
darbo	pobūdis	ir	būtinos	kompetencijos.	Konkurso	pra-
džia	skaičiuojama	nuo	skelbimo	apie	konkursą	Vilniaus	
universiteto	leidinyje	„Informacinis	biuletenis“	datos.

1.4.	Kandidatų	dėstytojų	ir	mokslo	darbuotojų	pareigoms	eiti	
vertinimą	organizuoja,	kamieninių	akademinių	padali-
nių	Priėmimo-atestacijos	komisijų	veiklą	kontroliuoja,	
ginčus,	 kylančius	 dėl	 padalinio	Priėmimo-atestacijos	
komisijos	 veiklos,	 sprendžia,	 galutinius	 vertinimo	 re-
zultatus,	atsižvelgdama	į	atitinkamo	padalinio	Priėmi-
mo-atestacijos	komisijos	pateiktą	medžiagą,	nustato	ir	
išvadas	dėl	kandidato	tinkamumo	eiti	pareigas	Rektoriui	
teikia	Vilniaus	universiteto	Priėmimo	komisija,	sudaroma	
Nuostatų	nustatyta	tvarka.
Atsižvelgdamas	į	Priėmimo	komisijos	teikimą,	Rektorius	
priima	galutinį	sprendimą	dėl	darbo	sutarties	su	konkre-
čiu	asmeniu	sudarymo.

1.5.	Su	pedagoginiu	ar	mokslo	darbuotoju,	einančiu	pagrin-
dines	 pareigas	 ir	 laimėjusiu	 konkursą	 toms	 pačioms	
pareigoms	Vilniaus	 universitete	 antrą	 kartą	 iš	 eilės,	

sudaroma	neterminuota	darbo	sutartis	šioms	pareigoms	
eiti.	Ši	nuostata	taikoma	tik	tais	atvejais,	kai	procedūros	
įvykdytos	po	Nuostatų	 įsigaliojimo	arba	kai	konkursą	
profesoriaus	pareigoms	eiti	laimi	asmuo,	prieš	tai	du	kar-
tus	laimėjęs	konkursą	Vilniaus	universitete	profesoriaus	
pareigoms eiti.

1.6.	Dėstytojai	 ir	mokslo	 darbuotojai,	 su	 kuriais	 sudaryta	
neterminuota	darbo	sutartis,	atestuojami	toms	pačioms	
pareigoms eiti kas penkerius metus. Neatestuotas asmuo 
atleidžiamas.

1.7.	Konkursą	 ir	 atestavimą	kamieniniuose	 akademiniuose	
ir	 jiems	prilygintuose	padaliniuose	vykdo	kamieninio	
akademinio	padalinio	 tarybos	 sudarytos	 ir	Rektoriaus	
įsakymu	patvirtintos	priė	mimo-atestacijos	komisijos.	

1.8.	Kamieniniuose	 akademiniuose	 padaliniuose,	 neturin-
čiuose	savo	Priėmimo-atestacijos	komisijos,	Rektoriaus	
įsakymu	konkursą	ir	atestaciją	vykdyti	pavedama	gimi-
ningo	fakulteto	Priėmimo-atestacijos	komisijai.

1.9.	Laimėjusio	konkursą	ir	užėmusio	pagrindines	pareigas	
universitete	darbuotojo	kadencijos	truk	mė	–	penkeri	me-
tai.	Jei	būtina,	Rektorius	darbuotojus	gali	priimti	į	darbą	
arba	pratęsti	darbo	sutartį	prieš	skelbiant	konkursą,	bet	
ne	ilgiau	kaip	vieniems	metams.

1.10.	Rektorius	kamieninio	akademinio	padalinio	vadovo	tar-
pininkavimu	savo	įsakymu	gali	ne	ilgiau	kaip	dvejiems	
metams	kviesti	dėstytojus	 ir	mokslo	darbuotojus	dirbti	
pagal	terminuotą	darbo	sutartį.	Kviestiniams	dėstytojams	
ir	mokslo	darbuotojams	nuostatuose	nustatyta	skyrimo	į	
pareigas	tvarka	netaikoma.

1.11.	Nėštumo	ir	gimdymo	atostogų	bei	vaiko	priežiūros	atos-
togų	trukmė	dėstytojo	ar	mokslo	darbuotojo	pageidavimu	
gali	būti	neįskaičiuota	į	Nuostatuose	nustatytą	laiką,	per	
kurį	turi	būti	įvykdyti	minimalūs	kvalifikaciniai	reikalavi-
mai.	Kadencija	eiti	pareigas	gali	būti	pratęsta	laikotarpiui,	
kurį	darbuotojas	praleido	nėštumo	ir	gimdymo	bei	vaiko	
priežiūros	atostogose.

1.12.	Jeigu	dėstytojo	ar	mokslo	darbuotojo	pareigos	steigiamos	
konkrečiam	pedagoginiam	ar	moksliniam	darbui	atlikti,	
dėstytojas	 ar	mokslo	 darbuotojas	 gali	 būti	 kviečiamas	
dirbti	universitete	ne	 ilgesniam	kaip	dvejų	metų	 laiko-
tarpiui	 pagal	 terminuo	tą	 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.

1.13.	Jei	Rektorius	priima	sprendimą	dėl	pareigybės	panaiki-
nimo,	su	šiuo	sprendimu	įstatymo	numatytais	terminais	
raštu	supažindinamas	šias	pareigas	einantis	dėstytojas	ar	
mokslo	darbuotojas.



I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s  7

1.14.	 Centrinės	 ir	 kamieninių	 akademinių	 padalinių	 admi-
nistracijų	vadovai	 ar	 jų	pavaduotojai,	 rinkti	 arba	 teikti	
Rektoriaus	ar	kamieninio	akademinio	padalinio	vadovo	
Senatui	tvirtinti	vadovaujančioms	pareigoms	eiti	vieną	ar	
daugiau	kadencijų,	pasibaigus	kadencijos	laikotarpiui	turi	
teisę	grįžti	į	ankstesnes	pareigas.	Konkursas	ar	atestacija	
šioms	pareigoms	eiti	darbuotojo	rašytiniu	pageidavimu	
Rektoriaus	įsakymu	gali	būti	nukeltas,	bet	ne	ilgesniam	
nei	trejų	metų	laikotarpiui	nuo	kadencijos	eiti	vadovau-
jančias	pareigas	pabaigos.

II.	KONKURSO	PAREIGOMS	EITI	VYKDYMO	TVARKA
2.1.	Padalinio	Priėmimo-atestacijos	komisiją	sudaro	ne	ma-

žiau	kaip	penki	ir	ne	daugiau	kaip	devyni	nariai.	Komisija	
sudaroma	vadovaujantis	šiais	reikalavimais:
2.1.1.	Ne	mažiau	kaip	2/3	Priėmimo-atestacijos	komisijos	
narių	turi	būti	mokslininkai,	einantys	profesoriaus	arba	
vyriausiojo	mokslo	 darbuotojo	 ir	 (arba)	 docento	 arba	
vyresniojo	mokslo	darbuotojo	pareigas.
2.1.2.	Ne	mažiau	kaip	pusė	Priėmimo-atestacijos	komisijos	
narių	 turi	 būti	mokslininkai,	 einantys	profesoriaus	 arba	
vyriausiojo	mokslo	darbuotojo	pareigas.
2.1.3.	Ne	mažiau	kaip	1/3	Priėmimo-atestacijos	komi-
sijos	 narių	 sudaro	 šioje	mokslo	 ir	 studijų	 institucijoje	
nedirbantys	asmenys.	
2.1.4.	Vieną	Priėmimo-atestacijos	komisijos	narį	 dele-
guoja	studentų	atstovybė.

2.2.	Vertinant	pretendentus	į	profesoriaus	ar	vyriausiojo	moks-
lo	darbuotojo	pareigas,	kamieninio	akademinio	padalinio	
Priėmimo-atestacijos	komisijos	vienas	iš	narių	privalo	būti	
iš	užsienio.	Jis,	svarstant	konkrečią	kandidatūrą,	tampa	
universiteto	Priėmimo-atestacijos	komisijos	nariu,	 turi	
balso	 teisę	priimant	 sprendimą	 ir	privalo	 raštu	pateikti	
vertinimo	išvadas	dėl	jo	vertinto	darbuotojo	tinkamumo	
eiti	pareigas.	Užsienio	eksperto	darbas	Priėmimo-ates-
tacijos	komisijoje	gali	būti	mokamas.

2.3.	Priėmimo-atestacijos	komisijos	nariai,	vertindami	pre-
tendentus	eiti	profesoriaus,	docento,	vyriausiojo	mokslo	
darbuotojo	ir	vyresniojo	mokslo	darbuotojo	pareigas,	va-
dovaujasi	akademinės	veiklos	vertinimo	tvarkos	aprašu	
(2	priedas).

2.4.	Esant	 daugiau	 nei	 vienam	pretendentui	 eiti	 pareigas,	
visi	 pretendentai	 vertinami	 nustatant	 pirmumo	 tvarką	
kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo-atestacijos	
komisijoje.	Kamieninio	 akademinio	padalinio	Priėmi-
mo-atestacijos	komisija	savo	išvadas	teikia	universiteto	
Priėmimo	komisijai.

2.5.	Konkurso	pareigoms	eiti	tvarką	sudaro	šie	etapai:
2.5.1.	bendra	visų	pretendentų	diskusija	šakiniame	pada-
linyje,	jei	tokį	sprendimą	priima	kamieninio	akademinio	
padalinio	 Priėmimo-atestacijos	 komisija	 (Nuostatų	
4.1	punktas);
2.5.2.	pretendentų	akademinės	ir	mokslinės	veiklos	verti-
nimas	ir	prireikus	reitingavimas	kamieninio	akademinio	
padalinio	Priėmimo-atestacijos	komisijoje;

2.5.3.	 pretendentų	 tvirtinimas	 universiteto	 Priėmimo	
komisijoje.

2.6.	Universiteto	 darbuotojai,	 pageidaujantys	 dalyvauti	
konkurse,	prašymus	ir	nurodytus	dokumentus	pateikia	
kamieninio	 akademinio	 padalinio	Tarybos	 arba	 Priė-
mimo-atestacijos	komisijos	pirmininkui.	Pateikiami	šie	
dokumentai:
2.6.1.	prašymas	Rektoriaus	vardu;
2.6.2.	akademinės	veiklos	aprašas	kartu	su	publikacijų	
sąrašu	pagal	patvirtintą	priedą	(1	priedas);
2.6.3.	 kiti	 kamieninio	 akademinio	padalinio	Priėmimo-
atestacijos	 komisijos	 nustatyti	 papildomi	 dokumentai,	
reikalingi	pretendentų	kvalifikacijai	įvertinti.

2.7.	Ne	Vilniaus	 universiteto	 darbuotojai,	 pageidaujantys	
dalyvauti	konkurse,	pareiškimus	ir	nurodytus	dokumen-
tus	 pateikia	Personalo	 direkcijai,	 kur	 jie	 registruojami	
ir	 pasibaigus	 konkurso	 dokumentų	 priėmimo	 terminui	
perduodami	atitinkamo	kamieninio	akademinio	padalinio	
vadovui	arba	Priėmimo-atestacijos	komisijos	pirmininkui.	
Pateikiami	šie	dokumentai:
2.7.1.	prašymas	Rektoriaus	vardu;
2.7.2.	akademinės	veiklos	aprašas	kartu	su	publikacijų	
sąrašu	pagal	patvirtintą	priedą	(1	priedas);
2.7.3.	gyvenimo	aprašymas	(curriculum vitae);
2.7.4.	mokslo	cenzą	ar	mokslinę	ir	pedagoginę	kvalifika-
ciją	patvirtinantys	dokumentai.

2.8.	Pasibaigus	 konkurso	 dokumentų	 priėmimo	 terminui,	
kamieninio	 akademinio	 padalinio	 vadovas,	 patikrinęs,	
ar	registruoti	prašymai	ir	dokumentai	atitinka	formalius	
reikalavimus,	perduoda	juos	Priėmimo-atestacijos	komi-
sijos	pirmininkui,	o	šis	–	atitinkamo	šakinio	akademinio	
padalinio	vadovui.

III.	DARBUOTOJŲ	ATESTAVIMO	TVARKA
3.1.	Pedagoginio	ir	mokslo	personalo	atestavimas	vykdomas:

3.1.1.	Siekiant	nustatyti,	ar	mokslo	ir	pedagoginių	dar-
buotojų	kvalifikacija	atitinka	einamas	pareigas.	Atestacija	
vykdoma	kas	 penkerius	metus,	 jei	 kitaip	 nereikalauja	
Lietuvos	Respublikos	įstatymai	ir	Vilniaus	universiteto	
statutas.
3.1.2.	Dėstytojų	 ir	mokslo	darbuotojų	atestavimas	gali	
būti	vykdomas	Rektoriaus	įsakymu	mokslo	pedagoginių	
darbuotojų	veiklai	 įvertinti,	 siekiant	nustatyti	pareiginį	
atlyginimą.

3.2.	Rektorius	 kamieninio	 akademinio	 padalinio	 vadovo	
argumentuotu	 teikimu	gali	 skelbti	neeilinį	dėstytojo	ar	
mokslo	 darbuotojo	 atestavimą.	Neeilinė	 atestacija	 gali	
būti	skelbiama	ne	anksčiau	kaip	praėjus	vieniems	metams	
nuo	tada,	kai	darbuotojas	pradėjo	eiti	pareigas.	Dėstytojas	
ar	mokslo	darbuotojas	apie	numatomą	neeilinę	atestaciją	
turi	būti	informuotas	ne	vėliau	kaip	prieš	du	mėnesius	iki	
atestacijos	datos.	Dėstytojas	ar	mokslo	darbuotojas	gali	
būti	atestuojamas	ne	dažniau	kaip	kartą	per	metus.	

3.3.	Atestaciją	vykdo	kamieninio	akademinio	padalinio	Priė-
mimo-atestacijos	komisija.	
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3.4.	Darbuotojai	atestuojami	konkurso	pareigoms	eiti	kamie-
niniame	akademiniame	padalinyje	tvarka,	jei	Rektorius	
savo	įsakymu	nepaskelbia	neeilinės	atestacijos.

3.5.	Atestaciją	sudaro	šie	etapai:
3.5.1.	atestuojamojo	ataskaita	šakiniame	padalinyje;
3.5.2.	 pretendentų	 akademinės	 ir	mokslinės	 veiklos	
vertinimas	 kamieninio	 akademinio	 padalinio	 Priėmi-
mo-atestacijos	komisijoje.	Vertindama	pretendentus	eiti	
profesoriaus,	docento,	vyriausiojo	mokslo	darbuotojo	ir	
vyresniojo	mokslo	darbuotojo	pareigas	Priėmimo-atesta-
cijos	komisija	vadovaujasi	akademinės	veiklos	vertinimo	
tvarkos	aprašu	(2	priedas).

3.6.	Pageidaujantieji	 dalyvauti	 atestacijoje	 prašymus	 ir	 nu-
rodytus	 dokumentus	 pateikia	 kamieninio	 akademinio	
padalinio	 tarybos	 arba	Priėmimo-atestacijos	komisijos	
pirmininkui.	Pateikiami	šie	dokumentai:
3.6.1.	prašymas	Rektoriaus	vardu;
3.6.2.	akademinės	veiklos	aprašas	kartu	su	publikacijų	
sąrašu	pagal	patvirtintą	priedą	(1	priedas);
3.6.3.	kiti	kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo- 
-atestacijos	 komisijos	 nustatyti	 papildomi	dokumentai,	
reikalingi	pretendentų	kvalifikacijai	įvertinti.

3.7.	Rektorius	turi	teisę	nukelti	darbuotojo	atestavimo	terminą,	
bet	ne	ilgesniam	kaip	vienų	metų	laikotarpiui,	išskyrus	
įstatymo	numatytus	ar	akademinės	veiklos	padiktuotus	
atvejus	(darbuotojui	išėjus	nėštumo	ir	gimdymo	ar	vaiko	
priežiūros	atostogų,	išvykus	į	ilgalaikę	stažuotę	užsienio	
universitete	ar	mokslo	centre	ir	pan.).

3.8.	Priėmimo-atestacijos	komisija	 turi	 teisę	kviesti	preten-
dentą	į	jo	kandidatūros	svarstymą.

3.9.	Visi	dokumentai	apie	darbuotojo	atestavimą	 ir	Priėmi-
mo-atestacijos	 komisijos	 posėdžio	protokolai	 saugomi	
kamieniniame	 akademiniame	 padalinyje	 (kamieninio	
akademinio	 padalinio	 Priėmimo-atestacijos	 komisijos	
nutarimu	–	šakiniame	padalinyje).	Personalo	direkcijai	
pateikiamas	kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo- 
-atestacijos	komisijos	nutarimas.

3.10.	Kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo-atestacijos	
komisijos	 sprendimai	 viešinami	 kamieniniame	 akade-
miniame	padalinyje.	Apie	juos	informuojamas	konkurso	
dalyvis	ar	atestuojamasis.
Priėmimo-atestacijos	komisijos	posėdžio	 laikas	 ir	 vieta	
skelbiami	kamieniniame	akademiniame	padalinyje,	 in-
formuojami	konkurso	dalyviai,	atestuojamieji	asmenys.

IV.	DISKUSIJA	ŠAKINIAME	PADALINYJE
4.1.	Sprendimą	dėl	diskusijų	šakiniuose	padaliniuose	būtiny-

bės	priima	kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo- 
-atestacijos	 komisija,	 pasibaigus	 konkurso	 pareigoms	
eiti	 dokumentų	pateikimo	 terminui,	 bet	 ne	vėliau	kaip	
Rektoriaus	 įsakymu	numatyta	konkurso	pareigoms	eiti	
ir	darbuotojų	atestavimo	pradžia.	

4.2.	Visi	pretendentai	eiti	pareigas	ir	atestuojamieji	dalyvauja	
bendroje	diskusijoje	viešame	šakinio	padalinio	posėdyje,	
kuriam	pirmininkauja	 šakinio	padalinio	vadovas.	 Jeigu	

šakinio	padalinio	vadovas	nedalyvauja	posėdyje	 ar	 yra	
atestuojamas,	kamieninio	akademinio	padalinio	vadovas	
arba	Priėmimo-atestacijos	komisijos	narys	 teikia	pirmi-
ninko	kandidatūrą	tvirtinti	posėdžiui.	Pirmininkauti	gali	tik	
balsavimo	teisę	turintis	kamieninio	akademinio	padalinio	
mokslininkas.	Neišrinkus	pirmininko	gali	būti	teikiama	kita	
kandidatūra	arba	tas	pats	asmuo	antram	balsavimui.	Neiš-
rinkus	pirmininko	du	kartus,	posėdis	laikomas	neįvykusiu,	
o	šakinis	padalinys	–	nepareiškęs	savo	nuomonės	ir	tuomet	
pretendentus	 eiti	 pareigas	vertina	Priėmimo-atestacijos	
komisija.
Posėdis	 teisėtas,	 jeigu	 jame	dalyvauja	 ne	mažiau	kaip	
2/3	šakinio	padalinio	dėstytojų	ir	mokslininkų,	turinčių	
balso	 teisę.	Balso	 teisę	 turi	 šakinio	 padalinio	 darbuo-
tojai,	dirbantys	ne	mažiau	kaip	puse	etato,	 taip	pat	 tie,	
kurie	 šiame	 kamieniniame	 akademiniame	 padalinyje	
turi	pagrindines	pareigas	–	ne	mažiau	kaip	ketvirtį	etato.	
Posėdžio	sprendimai	priimami	paprasta	balsų	dauguma.	
Posėdyje	nedalyvaujantys	šakinio	padalinio	darbuotojai	
turi	teisę	pareikšti	nuomonę	ir	balsuoti	raštu.

4.3.	Atestuojami	akademiniai	darbuotojai	supažindina	posėdžio	
dalyvius	su	savo	mokslinių	tyrimų	rezultatais,	dėstomais	
arba	numatomais	dėstyti	dalykais	(paskaitomis,	seminarais,	
pratybomis	ir	kt.),	išleistais	vadovėliais,	mokomosiomis	ir	
metodinėmis	priemonėmis,	kvalifikacijos	kėlimo	ir	kitais	
akademinės	veiklos	rezultatais.	Posėdžio	pirmininkas	su-
pažindina	dalyvius	su	studentų	nuomone	apie	atestuojamo	
darbuotojo	pedagoginę	veiklą.

4.4.	Su	pretendento,	pirmą	kartą	dalyvaujančio	konkurse	parei-
goms	eiti,	akademine	veikla	pagal	kiekvieną	akademinės	
veiklos	aprašo	punktą	supažindina	posėdžio	pirmininkas,	
be	to,	pretendentai	į	profesoriaus	arba	docento	pareigas	
skaito	viešą	paskaitą	apie	savo	akademinės	veiklos	re-
zultatus,	numatomus	dėstyti	dalykus	ir	mokslinių	tyrimų	
kryptis,	o	pretendentai	eiti	vyriausiojo	ir	vyresniojo	moks-
lo	 darbuotojo	 pareigas	 skaito	 viešą	 paskaitą	 apie	 savo	
mokslinės	veiklos	 rezultatus	 ir	 numatomus	mokslinius	
tyrimus	bei	akademinę	veiklą.

4.5.	Bendroje	diskusijoje	 aptariama,	 ar	 konkurso	dalyvių	 ir	
atestuojamų	pretendentų	pedagoginė	veikla	ir	moksliniai	
tyrimai	atitinka	šakinio	padalinio	poreikius.	

V.	PRETENDENTŲ	VERTINIMAS	KAMIENINIO	AKADEMINIO	
PADALINIO	PRIĖMIMO-ATESTACIJOS	KOMISIJOJE
5.1.	Priėmimo-atestacijos	 komisijos	 darbą	 organizuoja	 pir-

mininkas.	Komisijos	 posėdis	 yra	 teisėtas,	 jeigu	 jame	
dalyvauja	 ne	mažiau	 kaip	 2/3	 komisijos	 narių,	 iš	 jų	
pirmininkas.	Komisijos	sprendimai	priimami	ne	mažiau	
kaip	2/3	komisijos	narių	balsų.	Posėdyje	nedalyvaujantys	
komisijos	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	Priėmimo-atestacijos	
komisijos	narys,	jis	neturi	teisės	balsuoti	sprendžiant	savo	
einamų	pareigų	klausimą	ir	į	kvorumą	neįskaičiuojamas.
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5.2. Vertinama,	 ar	 dėstytojų	 ir	mokslo	 darbuotojų,	 preten-
duojančių	eiti	pareigas	konkurso	būdu	arba	atestuojamų	
einamoms	 pareigoms,	 akademinė	 ir	mokslinė	 veikla	
atitinka	šių	pareigybių	reikalavimus.

5.3.	Kamieninio	akademinio	padalinio	vadovas	turi	sudaryti	
Priėmimo-atestacijos	 komisijai	 sąlygas	 susipažinti	 su	
padalinyje	pagal	Vilniaus	universitete	nustatytą	studijų	
proceso	 dalyvių	 grįžtamojo	 ryšio	 organizavimo	 tvarką	
reguliariai	atliekamų	studentų	apklausų	dėl	semestro	metu	
dirbusių	dėstytojų	darbo	įvertinimo	duomenimis.	Įverti-
nimo	duomenys	taip	pat	pateikiami	Priėmimo-atestacijos	
komisijos	posėdyje.

5.4.	Vertinant	 pretendentus	 į	 profesoriaus	 arba	 vyriausiojo	
mokslo	darbuotojo	pareigas,	užsienio	eksperto	vertinimas	
pateikiamas	raštu.

5.5.	Jei	konkurse	pareigoms	eiti	dalyvauja	daugiau	nei	vie-
nas	kandidatas,	jie	slaptu	balsavimu	vertinami	pirmumo	
tvarka.

5.6.	Priėmimo-atestacijos	komisija	savo	sprendimą	dėl	pre-
tendentų	tinkamumo	eiti	pareigas	ar	būti	peratestuotais	
raštu	teikia	universiteto	Priėmimo	komisijai.	

5.7.	Kamieninio	akademinio	padalinio	Priėmimo-atestacijos	
komisijos	 sprendimai	 universiteto	Priėmimo	komisijai	
privalo	būti	pateikti	ne	vėliau	kaip	likus	penkioms	darbo	
dienoms	iki	Priėmimo	komisijos	posėdžio.

5.8.	Asmenys,	nesutinkantys	su	Priėmimo-atestacijos	komi-
sijos	 sprendimu,	 per	 dvi	 darbo	 dienas	 nuo	Priėmimo- 
-atestacijos	komisijos	sprendimo	priėmimo	turi	teisę	pa-
duoti	skundą	universiteto	Priėmimo	komisijai.	Skundas	
nagrinėjamas	Priėmimo	 komisijos	 posėdyje,	 kuriame	
svarstomas	darbuotojų	priėmimas	eiti	pareigas.

VI.	PRIĖMIMO	KOMISIJOS	DARBO	TVARKA.	KONKURSO	IR	
ATESTACIJOS	PABAIGA
6.1.	Priėmimo	komisija	Rektoriaus	įsakymu	sudaroma	pen-

kerių	metų	laikotarpiui.
6.2.	Priėmimo	komisiją	sudaro	ne	mažiau	kaip	aštuoni	nariai:	

Vilniaus	universiteto	mokslo	reikalų	prorektorius,	Vilniaus	
universiteto	akademinių	reikalų	prorektorius,	mokslo	sri-
tims	atstovaujantys	mokslininkai	 ir	Studentų	atstovybės	
deleguotas	atstovas.	Priėmimo	komisijos	pirmininkas	ex 
officio	yra	mokslo	reikalų	prorektorius.
Ekspertų	 teisėmis	 į	 posėdžius	 gali	 būti	 kviečiami	Vil-
niaus	universiteto	Personalo	direkcijos	ir	Teisės	skyriaus	
atstovai.

6.3.	Rektorius	 turi	 teisę	 savo	 įsakymu	keisti	Priėmimo	ko-
misijos	sudėtį,	didinti	komisijos	narių	skaičių,	kooptuoti	
naujus	 narius	 ir	 atleisti	 iš	 komisijos	 narių.	Komisijos	
narių	sudėtis	nustatoma	prieš	skelbiant	konkursą	laisvoms	
pareigoms	eiti.	Ne	mažiau	kaip	1/3	priėmimo	komisijos	
narių	sudaro	asmenys,	universitete	neinantys	pagrindinių	
pareigų.	Rengiant	konkursą	vyriausiojo	mokslo	darbuo-
tojo	ar	profesoriaus	pareigoms,	Priėmimo	komisijoje	turi	
būti	vienas	užsienio	ekspertas.	Jis	į	Priėmimo	komisijos	
sudėtį	 gali	 būti	 kooptuotas	 iš	 kamieninio	 akademinio	
padalinio	Priė	mimo-atestacijos	komisijos.	

6.4.	Vertindama	mokslininko	 tinkamumą	 eiti	 pareigas,	
Priėmimo	 komisija	 sprendžia	 dėl	 galutinių	 vertinimo	
rezultatų,	atsižvelgdama	į	atitinkamo	kamieninio	akade-
minio	padalinio	Priėmimo-atestacijos	komisijos	pateiktą	
medžiagą,	nustato	ir	daro	išvadas	dėl	kiekvieno	kandidato	
tinkamumo eiti pareigas.

6.5.	Jeigu	pirmininkas	 nedalyvauja,	 komisijos	 nariai	 atviru	
balsavimu	paprasta	balsų	dauguma	išrenka	pirmininkau-
jantįjį.

6.6.	Svarstant	kamieninio	 akademinio	padalinio	Priėmimo-
atestacijos	 komisijos	 nutarimus	 Priėmimo	 komisijos	
posėdyje	gali	dalyvauti	kamieninio	akademinio	padalinio	
Priėmimo-atestacijos	komisijos	pirmininkas	ar	jo	įgaliotas	
asmuo.	Priėmimo-atestacijos	komisijos	pirmininkas	ar	jo	
įgaliotas	asmuo	supažindina	priėmimo	komisijos	narius	
su	konkurso	pareigoms	eiti	rezultatais	ir	komisijos	nuta-
rimais. 

6.7.	Priėmimo	komisijos	posėdis	laikomas	teisėtu,	jeigu	jame	
dalyvauja	ne	mažiau	kaip	2/3	komisijos	narių.	Nustatant	
kvorumą	skaičiuojami	komisijos	posėdyje	dalyvavusių	ir	
raštu	pateikusių	savo	nuomonę	komisijos	narių	balsai.	

6.8.	Vertinimas	priimamas	paprasta	balsų	dauguma.	Posėdyje	
nedalyvaujantys	komisijos	nariai	turi	teisę	balsuoti	ir	pa-
reikšti	nuomonę	raštu.	Prieš	pradėdama	darbą,	Priėmimo	
komisija	paprasta	balsų	dauguma	priima	sprendimą	dėl	
posėdžio	balsavimo	būdo	(atviro	ar	slapto).	Jei	nutariama,	
kad	bus	balsuojama	viešai,	posėdžio	pirmininkas,	jeigu	
būtina,	gali	teikti	siūlymą	kai	kuriais	klausimais	balsuoti	
slaptai.	

6.9.	Priėmimo	komisijos	posėdžiai	protokoluojami.	Priėmimo	
komisijos	vertinimų	protokolas	teikiamas	Rektoriui.

6.10.	Rektorius	įsakymu	tvirtina	Priėmimo	komisijos	vertinimo	
rezultatus.

6.11.	Rektoriaus	 sprendimai	 skundžiami	 įstatymo	 nustatyta	
tvarka.

6.12.	Priėmimo	komisijos	 vertinimų	protokolai	 ir	 nutarimai	
saugomi	Personalo	direkcijoje.	Kamieninio	akademinio	
padalinio	Priėmimo-atestacijos	 komisijos	medžiaga	 ir	
kiti	dokumentai	apie	pretendentą	eiti	pareigas	saugomi	
kamieniniame	akademiniame	padalinyje	 iki	kadencijos	
pabaigos.	 Pasibaigus	 kadencijai	 perduodami	Vilniaus	
universiteto	archyvui	nuolat	saugoti.

VII.	MINIMALŪS	KVALIFIKACINIAI	DĖSTYTOJŲ	IR	MOKS-
LO	DARBUOTOJŲ	PAREIGYBIŲ	REIKALAVIMAI
7.1.	Kvalifikaciniai	universiteto	dėstytojų	ir	mokslo	darbuo-

tojų	pareigybių	reikalavimai	reglamentuoja	privalomus	
minimalius	kvalifikacinius	reikalavimus	asmenims,	viešo	
konkurso	būdu	siekiantiems	eiti	universiteto	dėstytojų,	
mokslo	 darbuotojų	 ir	 kitų	 tyrėjų	 pareigas	 ir	 atestuo-
jamiems	 šioms	 pareigoms.	Kamieninio	 akademinio	
padalinio	Taryba	 turi	 teisę	 teikti	Senato	komisijai	 tvir-
tinti	aukštesnius	nei	Nuostatuose	nustatytus	minimalius	
kvalifikacinius	 reikalavimus.	Kamieninio	 akademinio	
padalinio	Taryba	turi	teisę	nustatyti	pretendentams	spe-
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cialius	konkursinius	reikalavimus,	kurie	turi	būti	įtraukti	
į	konkurso	sąlygas.

7.2.	Pretendentų	akademinės	veiklos	kokybę	vertina	priėmi-
mo-atestacijos	komisijos.	Vertindamos	pretendentus	eiti	
profesoriaus,	docento,	vyriausiojo	mokslo	darbuotojo	ir	
vyresniojo	mokslo	darbuotojo	pareigas,	jos	vadovaujasi	
akademinės	veiklos	vertinimo	tvarkos	aprašu	(2	priedas).

7.3.	Nustatomi	 šie	minimalūs	 kvalifikaciniai	 reikalavimai	
asmenims,	dirbantiems	fizinių, biomedicinos ir techno-
logijos	mokslų	srityse:	
7.3.1. Konkurse profesoriaus pareigoms	 eiti	 gali	 da-
lyvauti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	mokslo	laipsnio	
jiems	suteikimo:
7.3.1.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:	

7.3.1.1.1.	 paskelbė	 ne	mažiau	 kaip	 8	moksli-
nius	 straipsnius	 leidiniuose,	 referuojamuose	 ir	
turinčiuose	 citavimo	 indeksą	 duomenų	 bazėje	
Thomson Reuters Web of Knowledge (toliau	 –	
tarptautiniai	mokslo	leidiniai)	ir	(arba)	recenzuotų	
mokslinių	monografijų	 dalių,	 skyrių,	 iš	 jų	 ne	
mažiau	kaip	3	mokslinius	straipsnius	per	pasta-
ruosius	5	metus;	
7.3.1.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose	ir	ne	
disertacijos	pagrindu	parengtą	recenzuotą	mokslinę	
monografiją,	išleistą	tarptautiniu	mastu	pripažintos	
mokslinės	leidyklos,	arba	recenzuotos	mokslinės	
monografijos,	 išleistos	 tarptautiniu	mastu	pripa-
žintos	mokslinės	leidyklos,	dalį,	kai	mokslininko	
indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	autoriniai	lankai;
7.3.1.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose	ir	
gavo	pripažintų	ir	įdiegtų	eksperimentinės	plėtros	
rezultatų	 arba	 sukūrė	 reikšmingų	 pramoninės	
nuosavybės	objektų	(patentų,	įregistruotų	Euro-
pos	patentų	 tarnyboje	 (EPO),	 Jungtinių	Ameri-
kos	Valstijų	 patentų	 ir	 prekių	 ženklų	 tarnyboje	 
(USPTO)	 arba	 Japonijos	 patentų	 tarnyboje,	 li-
cencijuotų	patentų	 ir	pan.)	 arba	 tarptautiniuose	
kataloguose	 registruotų	 ir	 turinčių	 autorystę	
patvirtinančius	 dokumentus	 augalų	 ir	 gyvūnų	
veislių,	ląstelių	linijų,	mikroorganizmų	kamienų;

7.3.1.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.3.1.3.	vadovavo	moksliniams	tyrimams	kaip	konkursi-
nio	projekto	ar	oficialiai	patvirtintos	temos	vadovas	arba	
subūrė	 tyrėjų	 grupę	 svarbiam	moksliniam	 uždaviniui	
spręsti,	arba	kitaip	pademonstravo	mokslinių	 tyrimų	 ir	
eksperimentinės	plėtros	srities	vadybinius	gebėjimus;
7.3.1.4.	 turi	 ne	mažesnę	 kaip	 penkerių	metų	 paskaitų	
skaitymo	bet	kurios	pakopos	studentams	patirtį;
7.3.1.5.	parengė	studijoms	skirtą	leidinį	(paskaitų	kons-
pektą,	mokomąją	 knygą,	 vadovėlį	 ar	 kitą	 studijoms	
naudojamą	leidinį	arba	jų	dalį)	arba	e.	mokymo(si)	kursą;

7.3.1.6.	vadovavo	bent	vieno	mokslo	daktaro	rengimui	
arba	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamųjų	arba	kitų	
mokslinių	darbų,	kurių	pagrindu	paskelbtos	ne	mažiau	
kaip	3	recenzuojamos	mokslinės	publikacijos,	rengimui;
7.3.1.7.	 turi	mokslo	 renginių	 organizavimo	 ar	mokslo	
ekspertinės,	 ar	 recenzavimo,	 ar	mokslo	 populiarinimo	
veiklos	patirties.

7.3.2. Profesoriaus pareigas	einantys	mokslininkai	gali	
būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	kadenciją:	
7.3.2.1.	įvykdė	bent	vieną	iš	šių	reikalavimų:

7.3.2.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose	ir	
(arba)	recenzuotų	mokslinių	monografijų	dalių,	
skyrių;
7.3.2.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją,	 išleistą	 tarptautiniu	mastu	 pripažintos	
mokslinės	leidyklos,	arba	recenzuotos	mokslinės	
monografijos,	išleistos	tarptautiniu	mastu	pripa-
žintos	mokslinės	leidyklos,	dalį,	kai	mokslininko	
indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	autoriniai	lankai;
7.3.2.1.3.	gavo	pripažintų	ir	įdiegtų	eksperimen-
tinės	 plėtros	 rezultatų	 arba	 sukūrė	 pramoninės	
nuosavybės	objektų	 (patentų,	 užregistruotų	Eu-
ropos	patentų	 tarnyboje	 (EPO),	 Jungtinių	Ame-
rikos	Valstijų	patentų	ir	prekių	ženklų	tarnyboje	 
(USPTO)	 arba	 Japonijos	 patentų	 tarnyboje,	 li-
cencijuotų	patentų	 ir	 pan.)	 arba	 tarptautiniuose	
kataloguose	 registruotų	 ir	 turinčių	autorystę	pa-
tvirtinančius	dokumentus	augalų	ir	gyvūnų	veislių,	
ląstelių	linijų,	mikroorganizmų	kamienų;

7.3.2.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.3.2.3.	vadovavo	moksliniams	tyrimams; 
7.3.2.4.	skaitė	paskaitas	bet	kurios	pakopos	studentams;	
7.3.2.5.	parengė	arba	atnaujino	studijoms	skirtą	 leidinį	
(paskaitų	konspektą,	mokomąją	knygą,	vadovėlį	ar	kitą	
studijų	 procesui	 naudojamą	 leidinį	 arba	 jų	 dalį)	 arba	
e.	mokymo(si)	kursą;
7.3.2.6.	dalyvavo	vykdant	doktorantūros	arba	rezidentū-
ros	studijas	arba	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	
baigiamųjų	darbų	rengimui	arba	studentų	moksliniams	
darbams;	
7.3.2.7.	 organizavo	mokslo	 renginius	 arba	 dalyvavo	
mokslo	ekspertinėje	ar	recenzavimo,	ar	mokslo	populia-
rinimo	veikloje.

7.3.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo parei-
goms	eiti	gali	dalyvauti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	
mokslo	laipsnio	jiems	suteikimo:
7.3.3.1.	 iš	 viso	paskelbė	ne	mažiau	kaip	15	mokslinių	
straipsnių	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose,	 iš	 jų	 ne	
mažiau	 kaip	 5	mokslinius	 straipsnius	 per	 pastaruosius	
5	metus;
7.3.3.2.	vadovavo	moksliniams	tyrimams	kaip	konkursi-
nio	projekto	ar	oficialiai	patvirtintos	temos	vadovas	arba	
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subūrė	 tyrėjų	 grupę	 svarbiam	moksliniam	 uždaviniui	
spręsti;	
7.3.3.3.	vadovavo	bent	vieno	mokslo	daktaro	rengimui	
arba	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamųjų	arba	kitų	
mokslinių	darbų,	kurių	pagrindu	paskelbtos	ne	mažiau	
kaip	3	recenzuojamos	mokslinės	publikacijos,	rengimui;
7.3.3.4.	 turi	mokslo	 renginių	 organizavimo	 ar	mokslo	
ekspertinės,	 ar	 recenzavimo,	 ar	mokslo	 populiarinimo	
veiklos	patirties.

7.3.4. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas	einantys	
mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	
per	kadenciją:
7.3.4.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.3.4.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	8	mokslinius	
straipsnius	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose	
ir	(arba)	recenzuotų	mokslinių	monografijų	dalių,	
skyrių; 
7.3.4.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose	ir	
recenzuotą	mokslinę	monografiją,	išleistą	tarptau-
tiniu	mastu	pripažintos	mokslinės	leidyklos,	arba	
recenzuotos	mokslinės	monografijos,	 išleistos	
tarptautiniu	mastu	pripažintos	mokslinės	 leidy-
klos,	dalį,	kai	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	
kaip	5	autoriniai	lankai;
7.3.4.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose,	
gavo	 pripažintų	 ir	 įdiegtų	 eksperimentinės	
plėtros	 rezultatų	 arba	 sukūrė	 reikšmingų	 pra-
moninės	 nuosavybės	 objektų	 (patentų,	 užre-
gistruotų	 Europos	 patentų	 tarnyboje	 (EPO),	
Jungtinių	Amerikos	Valstijų	 patentų	 ir	 prekių	
ženklų	 tarnyboje	 (USPTO)	 arba	 Japonijos	
patentų	tarnyboje,	licencijuotų	patentų	ir	pan.)	
arba	tarptautiniuose	kataloguose	registruotų	ir	
turinčių	autorystę	patvirtinančius	dokumentus	
augalų	ir	gyvūnų	veislių,	ląstelių	linijų,	mikro-
organizmų	kamienų;

7.3.4.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.3.4.3.	vadovavo	moksliniams	tyrimams;
7.3.4.4.	 dalyvavo	 vykdant	 doktorantūros	 studijas	 arba	
vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų baigiamųjų	darbų	
rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui;
7.3.4.5.	 organizavo	mokslo	 renginius	 arba	 dalyvavo	
mokslo	ekspertinėje	ar	recenzavimo,	ar	mokslo	populia-
rinimo	veikloje.

7.3.5.	Konkurse	docento pareigoms	eiti	 gali	 dalyvauti	
mokslininkai,	kurie	po	daktaro	laipsnio	jiems	suteikimo:
7.3.5.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.3.5.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	 recenzuojamuose	 periodiniuose	
mokslo	 leidiniuose	 arba	 recenzuotų	mokslinių	

monografijų	dalių,	skyrių,	 iš	 jų	ne	mažiau	kaip	
3	straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose.	
Ne	mažiau	kaip	2	moksliniai	straipsniai	turi	būti	
paskelbti	per	pastaruosius	5	metus;	
7.3.5.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	arba	recenzuotos	mokslinės	monografijos	
dalį,	kai	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	
autoriniai	lankai;	
7.3.5.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	periodiniuose	moks-
lo	 leidiniuose	 ir	 gavo	 eksperimentinės	 plėtros	
rezultatų	 arba	 sukūrė	 pramoninės	 nuosavybės	
objektų;

7.3.5.2.	mokslinių	 tyrimų	 rezultatus	 skelbė	 skaitydami	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.3.5.3.	dalyvavo	moksliniuose	tyrimuose	kaip	konkur-
sinio	projekto	arba	oficialiai	patvirtintos	temos	vadovas	
ar	vykdytojas;
7.3.5.4.	turi	ne	mažesnę	kaip	trejų	metų	paskaitų	skaitymo	
arba	vadovavimo	bet	kurios	pakopos	studijų	programų	
numatytiems	 seminarams	 (pratyboms,	 laboratoriniams	
darbams	ir	pan.)	patirtį;	
7.3.5.5.	parengė	studijoms	skirtą	leidinį	(paskaitų	kons-
pektą,	mokomąją	knygą,	vadovėlį,	kitą	 studijoms	nau-
dojamą	leidinį	arba	jų	dalį)	arba	e.	mokymo(si)	kursą;
7.3.5.6.	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamųjų	
darbų	rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui;	
7.3.5.7.	 turi	mokslo	 renginių	 organizavimo	 ar	mokslo	
ekspertinės,	 ar	 recenzavimo,	 ar	mokslo	 populiarinimo	
veiklos	patirties.

7.3.6. Docento	pareigas	einantys	mokslininkai	gali	būti	
atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	kadencijos	lai-
kotarpį:	
7.3.6.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.3.6.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	
straipsnius	 recenzuojamuose	 periodiniuose	
mokslo	leidiniuose	ir	(arba)	recenzuotų	mokslinių	
monografijų	dalių,	skyrių,	iš	jų	bent	2	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose;	
7.3.6.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	arba	recenzuotos	mokslinės	monografijos	
dalį,	kai	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	
autoriniai	lankai;	
7.3.6.1.3.	paskelbė	bent	1	mokslinį	straipsnį	recen-
zuojamuose	periodiniuose	mokslo	 leidiniuose	 ir	
gavo	eksperimentinės	plėtros	rezultatų	arba	sukūrė	
pramoninės	nuosavybės	objektų;

7.3.6.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.3.6.3.	dalyvavo	moksliniuose	tyrimuose	kaip	projekto	
ar	temos	vadovas	ar	vykdytojas;
7.3.6.4.	skaitė	paskaitas	bet	kurios	pakopos	studentams;	
7.3.6.5.	 parengė	 arba	 atnaujino	 studijoms	 skirtą	 lei-
dinį	 (paskaitų	 konspektą,	mokomąją	 knygą,	 vadovėlį	
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ar	 kitą	 studijoms	naudojamą	 leidinį	 arba	 jų	 dalį) arba	
e.	mokymo(si)	kursą;
7.3.6.6.	dalyvavo	vykdant	doktorantūros	arba	rezidentūros	
studijas	arba	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	bai-
giamųjų	darbų	rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui;	
7.3.6.7.	 organizavo	mokslo	 renginius	 arba	 dalyvavo	
mokslo	ekspertinėje,	ar	 recenzavimo,	ar	mokslo	popu-
liarinimo	veikloje.

7.3.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo parei-
goms	eiti	gali	dalyvauti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	
laipsnio	jiems	suteikimo:	
7.3.7.1.	 iš	 viso	paskelbė	 ne	mažiau	kaip	 7	mokslinius	
straipsnius	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose,	 iš	 jų	ne	
mažiau	 kaip	 3	mokslinius	 straipsnius	 per	 pastaruosius	
5	metus;
7.3.7.2.	dalyvavo	moksliniuose	tyrimuose	kaip	konkur-
sinio	projekto	arba	oficialiai	patvirtintos	temos	vadovas	
ar	vykdytojas;
7.3.7.3.	 turi	mokslo	 renginių	 organizavimo	 ar	mokslo	
ekspertinės,	 ar	 recenzavimo,	 ar	mokslo	 populiarinimo	
veiklos	patirties.

7.3.8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas	einantys	
mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	
per	kadenciją:
7.3.8.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.3.8.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose	ir	
(arba)	recenzuotų	mokslinių	monografijų	dalių,	
skyrių;	
7.3.8.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	periodiniuose	moks-
lo	leidiniuose	ir	recenzuotą	mokslinę	monografiją	
arba	recenzuotos	mokslinės	monografijos	dalį,	kai	
mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	autoriniai	
lankai;	
7.3.8.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	periodiniuose	moks-
lo	 leidiniuose	 ir	 gavo	 eksperimentinės	 plėtros	
rezultatų	 arba	 sukūrė	 pramoninės	 nuosavybės	
objektų;	

7.3.8.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.3.8.3.	dalyvavo	moksliniuose	tyrimuose	kaip	vadovas	
ar	vykdytojas;
7.3.8.4.	dalyvavo	vykdant	doktorantūros	arba	rezidentūros	
studijas	arba	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	bai-
giamųjų	darbų	rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui; 
7.3.8.5.	 organizavo	mokslo	 renginius	 arba	 dalyvavo	
mokslo	ekspertinėje	ar	recenzavimo,	ar	mokslo	populia-
rinimo	veikloje.

7.3.9. Konkurse lektoriaus	pareigoms	eiti	gali	dalyvauti	
mokslininkai	arba	asmenys,	turintys	magistro	kvalifika-
cinį	laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsilavinimą.
7.3.10.	Per	penkerių	metų	kadenciją	lektoriaus pareigas 

einantis	asmuo	 turi	dėstyti	 studentams,	dirbti	metodinį	
darbą,	vykdyti	eksperimentinės	plėtros	darbus.	
7.3.11. Konkurse asistento	pareigoms	eiti	gali	dalyvauti	
asmenys,	turintys	ne	žemesnį	kaip	magistro	kvalifikacinį	
laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsilavinimą.
7.3.12.	Per	penkerių	metų	kadenciją	asistento pareigas 
einantis	 asmuo	 turi	 padėti	 dirbti	mokslinį,	metodinį	 ir	
pedagoginį	darbą	ir	paskelbti	bent	vieną	mokslinį	straipsnį	
recenzuojamame	mokslo	leidinyje.
7.3.13. Konkurse mokslo darbuotojo	pareigoms	eiti	gali	
dalyvauti	mokslininkai,	paskelbę	ne	mažiau	kaip	3	moks- 
linius	straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose.	
7.3.14. Mokslo darbuotojo pareigas	 einantys	moksli-
ninkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	
kadenciją	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	straipsnius	
recenzuojamuose	periodiniuose	mokslo	leidiniuose	arba	
knygų	skyrių,	arba	recenzuotą	mokslinę	monografiją	arba	
atliko	eksperimentinės	plėtros	darbų.	
7.3.15.	Konkurse	jaunesniojo mokslo darbuotojo parei-
goms	eiti	gali	dalyvauti	asmenys,	turintys	ne	žemesnį	kaip	
magistro	kvalifikacinį	laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	
išsilavinimą	 ir	 paskelbę	 bent	 vieną	mokslinį	 straipsnį	
recenzuojamame	periodiniame	mokslo	leidinyje.	
7.3.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einan-
tys	mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	
jeigu	per	kadenciją	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	moksli-
nius	straipsnius	recenzuojamuose	periodiniuose	mokslo	
leidiniuose.	

7.4.	Nustatomi	 šie	 kvalifikaciniai	 reikalavimai	 asmenims,	
dirbantiems	humanitarinių ir socialinių mokslų srityse:
7.4.1. Konkurse profesoriaus pareigoms	eiti	gali	dalyvau-
ti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	laipsnio	jiems	suteikimo:
7.4.1.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:	

7.4.1.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	15	mokslinių	
straipsnių	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose,	
iš	jų	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;	
7.4.1.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	8	mokslinius	
straipsnius	 recenzuojamuose	 (periodiniuose,	
tęstiniuose	 arba	 vienkartiniuose)	mokslo	 leidi-
niuose	ir	išleido	ne	disertacijos	pagrindu	parengtą	
recenzuotą	mokslinę	monografiją	ar	studiją	arba	
monografijos	(-ų)	ar	studijos	(-ų)	dalį	(-is),	kurios	
(-ių)	apimtis	ne	mažesnė	kaip	10	autorinių	lankų;
7.4.1.1.3. paskelbė	ne	mažiau	kaip	8	mokslinius	
straipsnius	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose,	
iš	jų	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;	

7.4.1.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.4.1.3.	 turi	 ne	mažesnę	 kaip	 penkerių	metų	 paskaitų	
skaitymo	bet	kurios	pakopos	studentams	patirtį;
7.4.1.4.	parengė	studijoms	skirtą	leidinį	(paskaitų	kons-
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pektą,	mokomąją	 knygą,	 vadovėlį	 ar	 kitą	 studijoms	
naudojamą	leidinį	arba	jų	dalį)	arba	e.	mokymo(si)	kursą;
7.4.1.5.	vadovavo	bent	vieno	mokslo	daktaro	rengimui	
arba	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamųjų	arba	kitų	
mokslinių	darbų,	kurių	pagrindu	paskelbtos	ne	mažiau	
kaip	3	recenzuojamos	mokslinės	publikacijos,	rengimui;
7.4.1.6.	ekspertinės,	taikomosios	mokslo	veiklos	ir	moks-
lo	sklaidos	srityje	įvykdė	bent	tris	iš	šių	reikalavimų:

7.4.1.6.1.	 rengė	mokslo	 šaltinių	 publikacijas,	
mokslinio	teksto	vertimus,	rengė	(ir	sudarė)	pe-
riodinius	ar	vienkartinius	mokslo	leidinius;
7.4.1.6.2.	 rengė	mokslo	 išteklių	 publikacijas	
(mokslines	 faksimiles,	 tipologinius	 ir	 teminius	
žemėlapius,	leksikografinius	šaltinius,	mokslinius	
sisteminius	 šaltinių	 katalogus,	 terminologijos	
ir	 kalbos	 vartojimo	praktikos	 darbus),	mokslo	
bibliografijos	 leidinius,	 svarbiausius	 (Lietuvos	
Respublikos	 Prezidento,	 Seimo,	Vyriausybės)	
teisės	aktų	projektus,	išvadas	ir	atsiliepimus	dėl	
teisės	aktų	projektų,	teritorijų	planus	ir	pan.;
7.4.1.6.3.	vykdė	socialinės	ar	kultūrinės	plėtros	
darbus,	 buvo	 ekspertinių	mokslo	 organizacijų	
narys	(jų	atstovas);	
7.4.1.6.4.	vykdė	ekspertinę,	mokslo	organizavi-
mo	ir	kitą	taikomąją	mokslinę	veiklą	(vadovavo	
tarptautinio	ar	nacionalinio	mokslo	renginio	or-
ganizaciniam	arba	programos	komitetui	ar	buvo	
jo	narys;	vadovavo	nacionalinio,	tarptautinio	ar	
tarpvalstybinio	 periodinio	 arba	 tęstinio	mokslo	
leidinio	redakcinei	kolegijai,	buvo	tokio	leidinio	
vyriausiasis	redaktorius	ar	redakcinės	kolegijos	
narys;	vadovavo	doktorantūros	programos	komi-
sijai,	gynimo	tarybai	arba	buvo	tokios	komisijos	
ar	tarybos	narys,	buvo	disertacijos	oponentas);
7.4.1.6.5.	 dalyvavo	 tarptautinių	 ir	 nacionalinių	
mokslo	programų	projektuose	(buvo	pagrindinis	
projekto	koordinatorius,	koordinatorius	partneris	
ar	vykdytojas);
7.4.1.6.6.	dalyvavo	mokslinėse	stažuotėse,	moks-
linių	ar	pedagoginių	mainų	programose;
7.4.1.6.7.	 parengė	mokslo	 darbų	 apžvalgų	 ir	
mokslo	sklaidos	publikacijų,	iš	jų	profesinei	audi-
torijai	ir	plačiajai	visuomenei	skirtų	mokslo	darbų	
bei	meno	kūrinių	recenzijų,	paskelbtų	kultūros	ar	
profesiniuose	leidiniuose;
7.4.1.6.8.	skaitė	viešų	paskaitų;
7.4.1.6.9.	 sukūrė	 internetinių	mokslo	 sklaidos	
šaltinių	ir	juos	prižiūrėjo	arba	reguliariai	skleidė	
mokslo	žinias	žiniasklaidos	priemonėmis	ir	pan.

7.4.2. Profesoriaus pareigas	einantys	mokslininkai	gali	
būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	kadenciją:	
7.4.2.1.	įvykdė	bent	vieną	iš	šių	reikalavimų:

7.4.2.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;

7.4.2.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	ar	studiją,	kurios	apimtis	ne	mažesnė	kaip	
10	autorinių	lankų;
7.4.2.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęs-
tiniuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose	
ir	monografijos	 (-ų)	 ar	 studijos	 (-ų)	 dalį	 (-is),	 
jei	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	auto-
riniai	lankai;
7.4.2.1.4.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	
straipsnius	tarptautiniuose	mokslo	leidiniuose;

7.4.2.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.4.2.3.	skaitė	paskaitas	bet	kurios	pakopos	studentams;	
7.4.2.4.	 parengė	 arba	 atnaujino	 studijoms	 skirtą	 lei-
dinį	 (paskaitų	 konspektą,	mokomąją	 knygą,	 vadovėlį	
ar	 kitą	 studijoms	naudojamą	 leidinį	 arba	 jų	 dalį)	 arba	
e.	mokymo(si)	kursą;
7.4.2.5.	dalyvavo	vykdant	doktorantūros	arba	rezidentūros	
studijas	arba	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	bai-
giamųjų	darbų	rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui;
7.4.2.6.	 ekspertinės,	 taikomosios	mokslo	 veiklos	 ir	
mokslo	sklaidos	srityje	įvykdė	bent	du	iš	7.4.1.6	punkte	
išvardytų	reikalavimų.

7.4.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo parei-
goms	eiti	gali	dalyvauti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	
laipsnio	jiems	suteikimo:	
7.4.3.1.	įvykdė	bent	vieną	iš	šių	reikalavimų:

7.4.3.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	15	mokslinių	
straipsnių	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose,	
iš	jų	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;
7.4.3.1.2.	 ne	 disertacijos	 pagrindu	 parengė	 re-
cenzuotą	mokslinę	monografiją	ar	studiją,	kurios	
apimtis	ne	mažesnė	kaip	10	autorinių	 lankų,	 ir	
ne	mažiau	kaip	10	 straipsnių	 recenzuojamuose	
(periodiniuose,	tęstiniuose	arba	vienkartiniuose)	
mokslo	leidiniuose;
7.4.3.1.3.	paskelbė	recenzuotos	(-ų)	mokslinės	(-ių) 
monografijos	 (-ų)	 ar	 studijos	 (-ų)	 dalį	 (-is),	 jei	
mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	10	autorinių	
lankų,	ir	ne	mažiau	kaip	10	mokslinių	straipsnių	
recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęstiniuose	arba	
vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose,	iš	jų	ne	ma-
žiau	kaip	5	mokslinius	straipsnius	per	pastaruosius	
5	metus;

7.4.3.2.	mokslinių	 tyrimų	 rezultatus	 skelbė	 skaitydami	
pranešimus	ar	plenarines	paskaitas	tarptautinėse	ir	nacio-
nalinėse	mokslinėse	konferencijose;
7.4.3.3.	 per	 pastaruosius	 5	metus	 taikomosios	mokslo	
veiklos	ir	mokslo	sklaidos	srityse	įvykdė	bent	penkis	iš	
šių	reikalavimų:



14 I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s

7.4.3.3.1.	 rengė	mokslo	 šaltinių	 publikacijas,	
mokslinio	teksto	vertimus,	rengė	(ir	sudarė)	pe-
riodinius	ar	vienkartinius	mokslo	leidinius;
7.4.3.3.2.	 rengė	mokslo	 išteklių	 publikacijas	
(mokslines	 faksimiles,	 tipologinius	 ir	 teminius	
žemėlapius,	leksikografinius	šaltinius,	mokslinius	
sisteminius	 šaltinių	 katalogus,	 terminologijos	
ir	 kalbos	 vartojimo	praktikos	 darbus),	mokslo	
bibliografijos	 leidinius,	 svarbiausius	 (Lietuvos	
Respublikos	 Prezidento,	 Seimo,	Vyriausybės)	
teisės	aktų	projektus,	išvadas	ir	atsiliepimus	dėl	
teisės	aktų	projektų,	teritorijų	planus	ir	pan.;
7.4.3.3.3.	vykdė	socialinės	ar	kultūrinės	plėtros	
darbus,	 buvo	 ekspertinių	mokslo	 organizacijų	
narys	(jų	atstovas);
7.4.3.3.4.	vykdė	ekspertinę,	mokslo	organizavi-
mo	ir	kitą	taikomąją	mokslinę	veiklą	(vadovavo	
tarptautinio	ar	nacionalinio	mokslo	renginio	or-
ganizaciniam	arba	programos	komitetui	ar	buvo	
jo	narys;	vadovavo	nacionalinio,	tarptautinio	ar	
tarpvalstybinio	 periodinio	 arba	 tęstinio	mokslo	
leidinio	redakcinei	kolegijai,	buvo	tokio	leidinio	
vyriausiasis	redaktorius	ar	redakcinės	kolegijos	
narys;	vadovavo	doktorantūros	programos	komi-
sijai,	gynimo	tarybai	arba	buvo	tokios	komisijos	
ar	tarybos	narys,	buvo	disertacijos	oponentas);
7.4.3.3.5.	 dalyvavo	 tarptautinių	 ir	 nacionalinių	
mokslo	programų	projektuose	(buvo	pagrindinis	
projekto	koordinatorius,	koordinatorius	partneris	
ar	vykdytojas);
7.4.3.3.6.	 dalyvavo	mokslinėse	 stažuotėse	 ar	
mokslinių	mainų	programose;
7.4.3.3.7.	 parengė	mokslo	 darbų	 apžvalgų	 ir	
mokslo	sklaidos	publikacijų,	iš	jų	profesinei	audi-
torijai	ir	plačiajai	visuomenei	skirtų	mokslo	darbų	
bei	meno	kūrinių	recenzijų,	paskelbtų	kultūros	ar	
profesiniuose	leidiniuose;	
7.4.3.3.8.	skaitė	viešų	paskaitų;
7.4.3.3.9.	 sukūrė	 internetinių	mokslo	 sklaidos	
šaltinių	ir	juos	prižiūrėjo	arba	reguliariai	skleidė	
mokslo	žinias	žiniasklaidos	priemonėmis	ir	pan.;
7.4.3.3.10.	parengė	studijų	vadovų	aukštosioms	
mokykloms,	mokomųjų	 knygų	 ar	metodinių	
priemonių;
7.4.3.3.11.	 vadovavo	 doktorantams,	 rengė	 ir	
dėstė	 doktorantūros	 studijų	 dalykus,	 vadovavo	
podoktorantūros	stažuotėms.

7.4.4. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas	einantys	
mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	
per	kadenciją:
7.4.4.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.4.4.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	8	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;

7.4.4.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	ar	studiją,	kurios	apimtis	ne	mažesnė	kaip 
10	autorinių	lankų;
7.4.4.1.3.	paskelbė	recenzuotos	(-ų)	mokslinės	(-ių)	 
monografijos	 (-ų)	 ar	 studijos	 (-ų)	 dalį	 (-is),	 jei	
mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	autoriniai	
lankai,	ir	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straipsnius	
recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęstiniuose	arba	
vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;

7.4.4.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	ar	plenarines	paskaitas	tarptautinėse	ir	nacio-
nalinėse	mokslinėse	konferencijose;
7.4.4.3.	ekspertinės,	taikomosios	mokslo	veiklos	ir	moks-
lo	sklaidos	srityse	įvykdė	bent	penkis	iš	7.4.3.3. punktuose 
išvardytų	reikalavimų.

7.4.5.	Konkurse	docento pareigoms	eiti	 gali	 dalyvauti	
mokslininkai,	kurie	po	daktaro	laipsnio	jiems	suteikimo:
7.4.5.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:	

7.4.5.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęs-
tiniuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose,	
iš	jų	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;
7.4.5.1.2.	paskelbė	ne	disertacijos	pagrindu	pa-
rengtą	recenzuotą	mokslinę	monografiją,	kurios	
apimtis	ne	mažesnė	kaip	10	autorinių	lankų;	
7.4.5.1.3.	paskelbė	bent	vieną	mokslinį	straipsnį	
recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęstiniuose	arba	
vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose	ir	ne	diserta-
cijos	pagrindu	parengtos	recenzuotos	(-ų)	moksli-
nės	(-ių)	monografijos	(-ų)	ar	studijos	(-ų)	dalį	(-is),	 
kurios	(-ių)	apimtis	ne	mažesnė	kaip	5	autoriniai	
lankai;	
7.4.5.1.4.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	4	mokslinius	
straipsnius	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose, 
iš	jų	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;

7.4.5.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.4.5.3.	turi	ne	mažesnę	kaip	trejų	metų	paskaitų	skaitymo	
arba	vadovavimo	bet	kurios	pakopos	studijų	programose	
numatytiems	 seminarams	 (pratyboms,	 laboratoriniams	
darbams	ir	pan.)	patirtį;	
7.4.5.4.	parengė	studijoms	skirtą	leidinį	(paskaitų	kons-
pektą,	mokomąją	knygą,	mokymo	priemonę,	vadovėlį,	
kitą	 studijoms	 naudojamą	 leidinį	 arba	 jų	 dalį)	 arba	
e.	mokymo(si)	kursą;
7.4.5.5.	vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamie-
siems	darbams	arba	studentų	moksliniam	darbui;
7.4.5.6.	 ekspertinės,	 taikomosios	mokslo	 veiklos	 ir	
mokslo	sklaidos	srityje	įvykdė	bent	du	iš	7.4.1.6	punkte	
išvardytų	reikalavimų.
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7.4.6. Docento	pareigas	einantys	mokslininkai	gali	būti	
atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	kadencijos	lai-
kotarpį:	
7.4.6.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.4.6.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;	
7.4.6.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	ar	studiją,	kurios	apimtis	ne	mažesnė	kaip	
10	autorinių	lankų;
7.4.6.1.3.	 paskelbė	 ne	mažiau	 kaip	 1	mokslinį	
straipsnį	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose	ir	
recenzuotos	(-ų)	mokslinės	(-ių)	monografijos	(-ų)	
ar	studijos	(-ų)	dalį	(-is),	jei	mokslininko	indėlis	
ne	mažesnis	kaip	5	autoriniai	lankai;

7.4.6.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;
7.4.6.3.	skaitė	paskaitas	bet	kurios	pakopos	studentams;	
7.4.6.4.	 parengė	 arba	 atnaujino	 studijoms	 skirtą	 lei-
dinį	 (paskaitų	 konspektą,	mokomąją	 knygą,	 vadovėlį	
ar	 kitą	 studijoms	naudojamą	 leidinį	 arba	 jų	 dalį)	 arba	
e.	mokymo(si)	kursą;
7.4.6.5.	 dalyvavo	 vykdant	 doktorantūros	 studijas	 arba	
vadovavo	bet	kurios	pakopos	studentų	baigiamųjų	darbų	
rengimui	arba	studentų	moksliniam	darbui;
7.4.6.6.	ekspertinės,	taikomosios	mokslo	veiklos	ir	moks-
lo	 sklaidos	 srityje	 įvykdė	bent	 vieną	 iš	 7.4.1.6	 punkte	
išvardytų	reikalavimų.

7.4.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo parei-
goms	eiti	gali	dalyvauti	mokslininkai,	kurie	po	daktaro	
laipsnio	jiems	suteikimo:	
7.4.7.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.4.7.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	10	mokslinių	
straipsnių	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose,	
iš	jų	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	straipsnius	per	
pastaruosius	5	metus;
7.4.7.1.2.	 paskelbė	 ne	 disertacijos	 pagrindu	
parengtą	 recenzuotą	mokslinę	monografiją	 ar	
studiją,	kurios	apimtis	ne	mažesnė	kaip	10	au-
torinių	 lankų,	 ir	 ne	mažiau	 kaip	 5	 straipsnius	
recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęstiniuose	arba	
vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;
7.4.7.1.3.	paskelbė recenzuotos	(-ų)	mokslinės	(-ių)	 
monografijos	(-ų)	ar	studijos	(-ų)	dalį	(-is),	jei	moks-
lininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	spaudos	lankai,	ir	
ne	mažiau	kaip	8	mokslinius	straipsnius	recenzuo-
jamuose	 (periodiniuose,	 tęstiniuose	arba	vienkar-
tiniuose)	mokslo	leidiniuose,	iš	jų	ne	mažiau	kaip	
3	mokslinius	straipsnius	per	pastaruosius	5	metus;

7.4.7.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	skaitydamas	
pranešimus	 tarptautinėse	 ir	 nacionalinėse	mokslinėse	
konferencijose;

7.4.7.3.	 per	 pastaruosius	 5	metus	 taikomosios	mokslo	
veiklos	ir	mokslo	sklaidos	srityse	įvykdė	bent	keturis	iš	
7.4.3.3 punkte	išvardytų	reikalavimų.

7.4.8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas	einantys	
mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	
per	kadenciją:
7.4.8.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.4.8.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	
straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęsti-
niuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;	
7.4.8.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mono-
grafiją	ar	studiją,	kurios	apimtis	ne	mažesnė	kaip	
10	autorinių	lankų;
7.4.8.1.3.	 paskelbė	 recenzuotos	 (-ų)	mokslinės	
(-ių)	monografijos	(-ų)	ar	studijos	(-ų)	dalį	(-is),	
jei	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	kaip	5	spau-
dos	lankai,	ir	ne	mažiau	kaip	3	mokslinius	straips-
nius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	tęstiniuose	
arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose;

7.4.8.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.4.8.3.	taikomosios	mokslo	veiklos	ir	mokslo	sklaidos	
srityse	 įvykdė	bent	 keturis	 iš	 7.4.3.3	 punkte	 išvardytų	
reikalavimų.

7.4.9. Konkurse lektoriaus pareigoms	eiti	gali	dalyvauti	
mokslininkai	arba	asmenys,	turintys	magistro	kvalifika-
cinį	laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsilavinimą.
7.4.10.	Per	penkerių	metų	kadenciją	lektoriaus pareigas 
einantis	asmuo	 turi	dėstyti	 studentams,	dirbti	metodinį	
darbą,	vykdyti	socialinės	ar	kultūrinės	plėtros	darbus.	
7.4.11. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti 
gali	 dalyvauti	mokslininkai,	 paskelbę	 ne	mažiau	 kaip	 
3	mokslinius	straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuose,	
tęstiniuose	arba	vienkartiniuose)	mokslo	leidiniuose.
7.4.12. Mokslo darbuotojo pareigas	 einantys	moksli-
ninkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	jeigu	per	
kadenciją:
7.4.12.1.	įvykdė	bent	vieną	šių	reikalavimų:

7.4.12.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	moksli-
nius	straipsnius	recenzuojamuose	(periodiniuo-
se,	 tęstiniuose	 arba	 vienkartiniuose)	mokslo	
leidiniuose;	
7.4.12.1.2.	paskelbė	recenzuotą	mokslinę	mo-
nografiją,	studiją	ar	jų	dalį;	

7.4.12.2.	mokslinių	tyrimų	rezultatus	skelbė	tarptautinių	
ir	nacionalinių	mokslinių	konferencijų	pranešimuose;
7.4.12.3.	 taikomosios	mokslo	 veiklos	 ir	mokslo	 sklai-
dos	 srityse	 įvykdė	bent	 du	 iš	 7.4.3.3	 punkte	 išvardytų	
reikalavimų.

7.4.13. Konkurse asistento	pareigoms	eiti	gali	dalyvauti	
asmenys,	turintys	ne	žemesnį	kaip	magistro	kvalifikacinį	
laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsilavinimą.
7.4.14.	Per	penkerių	metų	kadenciją	asistento pareigas 
einantis	asmuo	 turi	padėti	dirbti	mokslinį,	metodinį	bei	
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pedagoginį	darbą	ir	paskelbti	bent	vieną	mokslinį	straipsnį	
recenzuojamame	mokslo	leidinyje.
7.4.15.	Konkurse	jaunesniojo mokslo darbuotojo par-
eigoms	eiti	gali	dalyvauti	asmenys,	 turintys	ne	žemesnį	
kaip	magistro	kvalifikacinį	laipsnį	ar	jam	prilygintą	aukš-
tąjį	išsilavinimą	ir	paskelbę	bent	vieną	mokslinį	straipsnį	
recenzuojamame	mokslo	leidinyje.
7.4.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einan-
tys	mokslininkai	gali	būti	atestuoti	už	5	metų	kadenciją,	
jeigu	per	kadenciją	paskelbė	bent	vieną	mokslinę	publi-
kaciją	 ir	atliko	darbų	 taikomosios	mokslinės	veiklos	 ir	
mokslo	sklaidos	srityse.

7.5.	Reikalaujamas	minimalus	mokslinių	straipsnių	skaičius	
gali	būti	sumažintas	atsižvelgiant	į	per	tą	patį	laikotarpį	
gautų	tarptautinių	sertifikatų,	išleistų	recenzuotų	moks-
linių	monografijų,	 aukštųjų	mokyklų	 vadovėlių,	 eks-
perimentinės	ir	socialinės	plėtros	darbų	reikšmingumą.	
Fizinių,	biomedicinos	ir	technologijos	mokslų	srityse	kitų	
darbų	prilyginimas	moksliniams	straipsniams	tarptauti-
niuose	mokslo	leidiniuose	taikomas	tik	straipsnių	daliai,	
viršijančiai	Lietuvos	Respublikos	teisės	aktais	nustatytų	
minimalių	kvalifikacinių	reikalavimų	dydžius.

7.6.	Darbuotojų	mokslo	darbų	ir	kitos	veiklos	reikšmingumą	ir	
skaičių	vertina	padalinių	Priėmimo-atestacijos	komisijos.

1 pr iedas
Ak ademinės veik los  aprašas

1.  Konkursui teikiama arba kadencijos laikotarpio mokslinė 
produkcija (kadencijos laikotarpiu vertinama mokslinė 
produkcija tik su Vilniaus universiteto prieskyra):
•	 mokslinės	monografijos,	studijos,	fundamentiniai	ir	ori-

ginalieji	teoriniai	mokslo	darbai;
•	 moksliniai	straipsniai	tarptautinėse	duomenų	bazėse	refe-

ruojamuose	leidiniuose;
•	 moksliniai	 straipsniai	 kituose	 recenzuojamuose	periodi-

niuose	bei	tęstiniuose	tarptautiniuose,	užsienio	ir	Lietuvos	
leidiniuose,	iš	jų	elektroniniuose;

•	 kiti	moksliniai	straipsniai	ir	įteikti	publikuoti	tekstai;
•	 žodynai,	originalūs	žinynai,	žemėlapiai,	enciklopediniai	

leidiniai,	senųjų	tekstų	(iki	1800	m.)	vertimai;
•	 šaltiniotyros	ir	tekstologijos	darbai;
•	 publikuoti	mokslo	veikalų	vertimai	į	lietuvių	ir	iš	lietuvių	

kalbos;
•	 gauti	tarptautiniai	patentai,	kiti	patentai;
•	 standartai	ir	teisės	aktai,	kuriuos	rengiant	dalyvauta.

2.  Dalyvavimas studijose ir metodinis darbas Vilniaus uni-
versitete (ir	kitose	institucijose,	jei	dalyvaujama	konkurse):
•	 nurodomi	skaitomi	dalykai	(pavadinimai,	kreditai,	klausy-

tojai,	bendras	per	kadenciją	auditorinių	valandų	skaičius);
•	 nurodomi	studijoms	skirti	leidiniai	(vadovėliai,	mokomo-

sios	knygos,	paskaitų	konspektai	ir	kt.)	ir	e.	mokymo(si)	
kursai	(pripažįstami	tie,	kurie	įtraukti	į	dėstomųjų	dalykų	
sandus).

3.  Moksliniai projektai:
•	 nurodomi	vykdomi	moksliniai	projektai;
•	 nurodomos	 ataskaitos,	 kurias	 rengiant	 dalyvauta	 ar	 ku-

rioms	vadovauta;
•	 nurodomos	pateiktos	mokslo	projektų	paraiškos.

4.  Mokslininkų rengimas:
•	 vadovavimas	doktorantams,	jų	konsultavimas;	
•	 mokslinių	seminarų	organizavimas.

5.  Kvalifikacijos tobulinimas:
Pagal patvirtintus Akademinio personalo kvalifikacijos tobu-
linimo nuostatus (Senato komisijos 2008-07-03 nutarimas)
•	 įvairiapusės	naujų	mokymo	ir	mokymosi	strategijų,	studijų	

programų	kūrimo,	studijų	proceso	organizavimo	studijos;
•	 dalyvavimas	mokslinėse	 ir	mokymo	metodinėse	konfe-

rencijose;
•	 dalyvavimas	kvalifikacijos	tobulinimo	kursuose;
•	 naujų	mokslinių	metodikų	įvaldymas;
•	 stažuotės,	mokslinis	darbas	kituose	mokslo	centruose;
•	 kūrybinės	atostogos;
•	 kita	veikla,	vykdoma	gaunant	stipendijas.

6.  Pranešimai mokslinėse konferencijose (pripažįstami	 tie	
pranešimai,	kurie	konferencijose	pristatyti	asmeniškai).

7.  Mokslo populiarinimas.

8.  Ekspertinė ir kita akademinė veikla.

9. Eksperimentinės ir socialinės plėtros darbai.
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2 pr iedas
Ak ademinės veik los  ver t inimo t varkos aprašas

1.		Šiame	apraše	pateikti	kamieninio	akademinio	padalinio	Priė-
mimo-atestacijos	komisijai	keliami	reikalavimai	pretendento	
eiti	profesoriaus,	docento,	vyriausiojo	ir	vyresniojo	mokslo	
darbuotojo	pareigas	akademinės	veiklos	vertinimui	atlikti.	

2.		Akademinės	veiklos	vertinimą	atlieka	kamieninio	akademinio	
padalinio	Priėmimo-atestacijos	 komisijos	 nariai	 (Nuostatų	
1.7 punktas).

3.		Kiekvienas	Priėmimo-atestacijos	 komisijos	 narys	 pateikia	
galutinę	išvadą,	ar	pretendentas	atitinka	pareigoms	keliamus	
reikalavimus,	ir	užpildo	pretendento	vertinimo	lentelę.

Pretendento e i t i  profesor iaus,  docento,  v yr iausiojo  i r  v yresniojo  mokslo  darbuotojo pareigas 
ak ademinės  veik los  ver t in imas 

Vertinimo	parametrai
Vertinimas		
Išskirtinis Labai	geras Geras Vidutinis Sunku	įvertinti

Mokslinio	darbo	reikšmingumas	ir	 tarptautiš-
kumas	pagal	tam	tikrą	mokslo	kryptį
Pagrindimas:

Publikacijų	lygis
Pagrindimas:

Taikomoji / mokslo sklaidos veikla
(pildoma tik humanitarinių ir socialinių mokslų 
sritims)
Pagrindimas:

Gebėjimai	 savarankiškai	 organizuoti	moksli-
nius	tyrimus	ir	jiems	vadovauti	
Pagrindimas:

Mokslo	ekspertinė	veikla
Pagrindimas:

Pedagoginė	veikla
Pagrindimas:

Metodinė	veikla
Pagrindimas:

Kita	veikla
Pagrindimas:

4.		Pretendentų	eiti	profesoriaus	ir	docento	pareigas	gebėjimą	
skaityti	paskaitas	ekspertai	įvertina:
4.1.	Išklausydami	 pretendento	 paskaitą	 iš	 anksto	 suderinta	

tema,	jei	pretendentas	nėra	dirbęs	Universitete.	
4.2.	Atsižvelgdami	į	studentų	apklausos	duomenis,	jei	preten-

dentas	dirba	arba	yra	dirbęs	Universitete.
5.		Tolesnis	akademinės	veiklos	vertinimas	atliekamas	remiantis	

Nuostatais. 
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PA T V I R T I N T A
2013-12-17 Vilniaus universiteto 
Senato nutarimu Nr. S-2013-8-3

V I L N I AU S  U N I V E R S I T E TO  I LG A L A I K Ė S  M O K S L I N I Ų  T Y R I M Ų  I R  E K S P E R I M E N T I N Ė S 
( S O C I A L I N Ė S ,  K U LT Ū R I N Ė S )  P L Ė T R O S  P R O G R A M O S 

Nr. Programos	pavadinimas Padalinys
1. Lituanistika:	filologinis,	kultūrinis	ir	tarpdalykinis	aspektai.	Tyrimai	ir	plėtra FilF,	KF
2. Įvairiakalbiai	diskursai:	lingvistika,	literatūra,	kultūra FilF
3. Moderniųjų	kalbų	mokymo(si)	procesas:	kompetencijos,	metodologijos,	tendencijos UKI
4. Lietuvos	istorija:	šaltiniai,	istoriografija,	paveldas,	atmintis		 IF
5. Lietuvos	proistorė	ir	archeologija IF
6. Šiuolaikinės	filosofijos	istorinė	genezė,	pobūdis	ir	vaidmuo FsF
7. Psichologiniai	visuomenės,	bendruomenės	ir	asmens	raidos	veiksniai FsF
8. Švietimo	politika	Lietuvoje:	nacionalumo	ir	globalumo	dermės	problemos FsF
9. Sociologinė	visuomenės	struktūros	ir	kaitos	analizė FsF
10. Socialinis	darbas	ir	socialinės	gerovės	plėtra FsF
11. Informacija	ir	komunikacija	tradicinėje	ir	tinklaveikos	visuomenėse EF,	KF
12. Paveldo	tapsmas	ir	komunikacija KF
13. Lietuvos	socialinės	bei	ekonominės	raidos	analizė,	modeliavimas	ir	valdymas EF,	KHF
14. Lietuvos	politinio	gyvenimo	transformacijos:	praktika	ir	teorija TSPMI
15. Europos	Sąjungos	raida	po	Lisabonos	sutarties TSPMI
16. Tarptautinės	politikos	problemos,	jų	tyrimo	metodai	ir	Lietuvos	užsienio	politikos	iššūkiai TSPMI
17. Lietuvos	Respublikos	teisinės	sistemos	integravimas	į	Europos	Sąjungos	teisinę	sistemą TF
18. Religija	ir	kultūra RSTC
19. Tradicinės	pažinimo	strategijos	Azijoje OSC
20. Lyčių	lygybės	įgyvendinimas	Lietuvoje LSC
21. Poetika,	retorika	ir	lingvistika:	fundamentiniai	ir	taikomieji	meninių	ir	nemeninių	tekstų	tyrimai KHF
22. Kūno	kultūra	kaip	bendrosios	kultūros	dalis:	socialiniai,	pedagoginiai,	psichologiniai,	biologiniai	taikomieji	tyrimai SSC
23. Žmogaus	genomo	įvairovė,	jos	kilmė	ir	fenotipinė	realizacija	 MF
24. Žmogaus	ir	visuomenės	sveikata,	gyvenimo	kokybė	ir	aplinka MF
25. Ligų	etiopatogenezė,	diagnostika,	gydymas:	fundamentiniai	ir	klinikiniai	tyrimai,	inovatyvios	technologijos MF
26. Genomika,	biomolekulės	ir	biotechnologijos:	fundamentiniai	ir	taikomieji	tyrimai GMF,	BTI
27. Nervų	sistemos	ir	elgsenos	tyrimai GMF
28. Ekosistemų	ir	klimato	pokyčiai,	aplinkos	išsaugojimas	ir	gamtos	resursų	panaudojimas GMF
29. Lietuvos	teritorijos	geografinė	diferenciacija	šalies	vystymo	ir	teritorijų	planavimo	požiūriu	 GMF
30. Struktūrinė	biologija	ir	bioinformatika	 BTI
31. Signaliniai	keliai	ir	epigenetinis	reguliavimas	navikinėse	ir	kamieninėse	ląstelėse BChI
32. Biokatalizatorių	ir	savitvarkių	sistemų	tyrimai	ir	taikymas	 BchI
33. Naujų	medžiagų	ir	nanodarinių	sintezė	bei	tyrimas,	analizės	metodų	kūrimas CHF
34. Kietojo	kūno	fizika	ir	technologijos FF
35. Spektrometrinis	medžiagų	ir	elektroninių	/	molekulinių	vyksmų	charakterizavimas FF
36. Lazerių	fizika	ir	technologijos FF
37. Naujų	organinių	ir	neorganinių	funkcinių	medžiagų	ir	darinių	tyrimai TMI
38. Pažangių	elektroninių	ir	optoelektroninių	prietaisų	kūrimas,	charakterizavimas	ir	tarpdalykinis	taikymas TMI
39. Atominių	ir	subatominių	dalelių	bei	jų	darinių,	spinduliuotės,	kosminių	kūnų	ir	sudėtingų	sistemų	tyrimai TFAI
40. Fundamentalioji matematika:	skaičių	teorija,	tikimybių	teorija	bei	stochastinė	analizė,	diferencialinių	lygčių	

teorija,	funkcinė	analizė	
MIF,	MII

41. Informatika:	atpažinimo	procesai,	duomenų	tyryba	ir	vizualizavimas,	optimizavimas,	dirbtinis	intelektas,	procesų	
ir	sistemų	modeliavimas,	matematinė	logika	ir	diskrečiosios	struktūros,	inovatyvūs	mokymo	metodai	

EF,	KHF,	MIF,	
MII

42. Informatikos inžinerija:	vaizdų	ir	signalų	technologijos,	lygiagretieji	skaičiavimai,	sistemų	inžinerija,	skaičiuo-
jamieji	eksperimentai,	informacinių	technologijų	taikymai	

EF,	KHF,	MIF,	
MII

43. Taikomoji matematika:	matematiniai	statistikos	metodai,	matematinis	modeliavimas,	ekonometrija,	finansų	ir	
draudos	matematika,	modernioji	elementarioji	matematika	ir	matematikos	didaktika	

MIF,	MII
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2013	m.	 gruodžio	 30	 d.	 12	 val.	 Fizinių	 ir	 technologijos	
mokslų	centro	Chemijos	instituto	aktų	salėje	(A.	Goštauto	g.	9,	 
LT-01108	Vilnius) RENATA ČESŪNIENĖ	gins	daktaro	diser-
taciją	„Chromo	kompleksinio	dažiklio	ir	vario	(II)	jonų	adsorb-
cija	aktyvintosiomis	anglimis“	fizinių	mokslų	srities	chemijos	
krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

Chemijos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	habil.	dr.	Eugenijus	Norkus	–	tarybos	pirmininkas	(Fizinių	

ir	technologijos	mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	dr.	Ingrida	Ancutienė	(Kauno	technologijos	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	dr.	Eugenijus	Valatka	(Kauno	technologijos	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
doc.	 dr.	Aušra	Valiūnienė	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	chemija	–	03	P);
dr.	Ona	Gylienė	 (Fizinių	 ir	 technologijos	mokslų	 centras,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P).
Oponentai:
prof.	dr.	Algirdas	Šulčius	(Kauno	technologijos	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
dr.	Rasa	Pauliukaitė	(Fizinių	ir	technologijos	mokslų	centras,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	FTMC	

Chemijos	instituto	bibliotekose.

2014	m.	sausio	9	d.	10	val.	Vilniaus	universiteto	Filosofijos	fa-
kulteto	konferencijų	salėje	(201	auditorijoje)	(Universiteto	g.	9/1,	
LT-01513	Vilnius)	VITA PETRUŠAUSKAITĖ	gins	disertaciją	
„Ankstyvas	romų	vaikų	pasitraukimas	iš	švietimo	sistemos	Vil-
niaus	mieste:	švietimo	lauko	analizė“	socialinių	mokslų	srities	
sociologijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Sociologijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	dr.	Arūnas	Poviliūnas	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	

universitetas,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	 dr.	Vytis	Čiubrinskas	 (Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	habil.	dr.	Arvydas	Virgilijus	Matulionis	(Lietuvos	socia-

linių	tyrimų	centras,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	dr.	Artūras	Tereškinas	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	dr.	Laimutė	Žalimienė	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	sociologija	–	05	S).
Oponentai:
doc.	dr.	Jolanta	Kuznecovienė	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	politikos	mokslai	–	02	S);
prof.	habil.	dr.	Meilutė	Taljūnaitė	(Lietuvos	socialinių	tyrimų	

centras,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Lietuvos	

socialinių	tyrimų	centro	bibliotekose.

2014	m.	sausio	9	d.	15	val.	Vilniaus	universiteto	Filosofijos	
fakulteto	 konferencijų	 salėje	 (201	 auditorijoje)	 (Universite-
to	g.	9/1,	LT-01513	Vilnius)	TATSIANA CHULITSKAYA gins 
disertaciją	 „Socialinio	 teisingumo	naratyvai	 nedemokratinio	
režimo	sąlygomis:	Baltarusijos	atvejo	analizė“	socialinių	mokslų	
srities	sociologijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Sociologijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	habil.	dr.	Arvydas	Virgilijus	Matulionis	–	tarybos	pirmi-

ninkas	(Lietuvos	socialinių	tyrimų	centras,	socialiniai	mokslai,	
sociologija	–	05	S);
prof.	dr.	Laimutė	Žalimienė	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	dr.	Šarūnas	Liekis	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	hu-

manitariniai	mokslai,	istorija	–	05	H);
doc.	dr.	Andrius	Vaišnys	 (Vilniaus	universitetas,	 socialiniai	

mokslai,	komunikacija	ir	informacija	–	08	S);
doc.	dr.	Felix	Ackermann	(Europos	humanitarinis	universite-

tas,	socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S).
Oponentai:
doc.	dr.	Vladas	Gaidys	(Lietuvos	socialinių	 tyrimų	centras,	

socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
doc.	dr.	Alexander	Feduta	(Europos	humanitarinis	universite-

tas,	socialiniai	mokslai,	politikos	mokslai	–	05	S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Lietuvos	

socialinių	tyrimų	centro	bibliotekose.

2014	m.	sausio	16	d.	14	val.	VšĮ	Vilniaus	universiteto	ligo-
ninių	Santariškių	klinikų	Konferencijų	salėje	(Santariškių	g.	2,	
LT-08661	Vilnius)	DIANA KAIREVIČIŪTĖ	gins	disertaciją	
„Įvairių	biomarkerių	reikšmė	prieširdžių	virpėjimo	kilimui	po	
širdies	operacijų“	biomedicinos	mokslų	srities	medicinos	kryp-
ties	daktaro	laipsniui	gauti. 

Medicinos mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	dr.	Algirdas	Utkus	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	uni-

versitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Dainius	Haroldas	Pauža	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	biologija	–	01	B);
prof.	 dr.	 Skaidrius	Miliauskas	 (Lietuvos	 sveikatos	mokslų	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Nomeda	Rima	Valevičienė	(Vilniaus	universitetas,	

biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
dr.	Giedrius	Davidavičius	(Vilniaus	universitetas,	biomedici-

nos	mokslai,	medicina	–	06	B).
Oponentai:
prof.	dr.	Marija	Rūta	Babarskienė	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Dalius	Jatužis	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	

mokslai,	medicina	–	06	B).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje. 
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2014	m.	sausio	17	d.	14	val.	Fizinių	ir	technologijos	mokslų	
centro	Chemijos	instituto	aktų	salėje	(A.	Goštauto	g.	9,	LT-01108	
Vilnius) ROLANDAS VERBICKAS	gins	daktaro	disertaciją	
„Sunkiųjų	metalų	inversinio	elektroanalizinio	nustatymo	tyrimai“	
fizinių	mokslų	srities	chemijos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

Chemijos mokslo tarybos sudėtis:
prof.	dr.	Stasys	Tautkus	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	uni-

versitetas,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	dr.	Ingrida	Ancutienė	(Kauno	technologijos	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	 dr.	 Jūratė	 Senvaitienė	 (Prano	Gudyno	 restauravimo	

centras,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
dr.	Jūratė	Vaičiūnienė	(Fizinių	ir	technologijos	mokslų	centras,	

fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	 dr.	Vida	Vičkačkaitė	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	chemija	–	03	P).
Oponentai:
doc.	dr.	Audronė	Gefenienė	(Lietuvos	edukologijos	universi-

tetas,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P);
prof.	habil.	dr.	Albertas	Malinauskas	(Fizinių	ir	technologijos	

mokslų	centras,	fiziniai	mokslai,	chemija	–	03	P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	FTMC	

Chemijos	instituto	bibliotekose.

2014	m.	sausio	27	d.	14 val.	Vilniaus	universiteto	Teorinės	
fizikos	 ir	astronomijos	 institute	(A.	Goštauto	g.	12,	LT-01108	
Vilnius)	MARIUS MASKOLIŪNAS	gins	disertaciją	„Cefėjo	
žvaigždėdaros	 rajonų	 tyrimas“	 fizinių	mokslų	 srities	 fizikos	
krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Fizikos mokslo tarybos sudėtis: 
doc.	dr.	Romualda	Lazauskaitė	–	tarybos	pirmininkė	(Lietuvos	

edukologijos	universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02	P);
prof.	dr.	Paulius	Miškinis	(Vilniaus	Gedimino	technikos	uni-

versitetas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02	P);
dr.	Rimvydas	Janulis	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	

fizika	–	02	P);
dr.	Erika	Pakštienė	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	mokslai,	

fizika	–	02	P);
doc.	dr.	Saulius	Mickevičius	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	

fiziniai	mokslai,	fizika	–	02	P).
Oponentai:
habil.	dr.	Gražina	Tautvaišienė	(Vilniaus	universitetas,	fiziniai	

mokslai,	fizika	–	02	P);
prof.	dr.	Oleg	Malkov	(Rusijos	mokslų	akademijos	Astrono-

mijos	institutas,	fiziniai	mokslai,	fizika	–	02	P).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.

2014	m.	 sausio	31	d.	 14 val.	Vilniaus	universiteto	Gamtos	
mokslų	fakulteto	Didžiojoje	auditorijoje	(214	kab.)	(M.	K.	Čiur-
lionio	 g.	 21/27,	 LT-03101	Vilnius)	LAURYNAS JUKNA 
gins	 disertaciją	 „Kraštovaizdžio	 technogeniškumo	kiekybinio	
vertinimo	metodologija	(Didžiųjų	Lietuvos	miestų	pavyzdžiu)“ 
fizinių	mokslų	srities	fizinės	geografijos	daktaro laipsniui	gauti. 

Fizinės geografijos mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	 dr.	Egidijus	Rimkus	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vilniaus	

universitetas,	fiziniai	mokslai,	fizinė	geografija	–	06	P);
prof.	 dr.	 Inga	Dailidienė	 (Klaipėdos	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	fizinė	geografija	–	06	P);	
doc.	 dr.	Donatas	 Pupienis	 (Vilniaus	 universitetas,	 fiziniai	

mokslai,	fizinė	geografija	–	06	P);
prof.	habil.	dr.	Paulius	Kavaliauskas	(Vilniaus	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	sociologija	–	05	S);
prof.	 dr.	Marija	Burinskienė	 (Vilniaus	Gedimino	 technikos	

universitetas,	technologijos	mokslai,	statybų	inžinerija	–	02	T).
Oponentai:
dr.	Darius	Jarmalavičius	(Gamtos	tyrimų	centro	Geologijos	ir	

geografijos	institutas,	fiziniai	mokslai,	fizinė	geografija	–	06	P);
doc.	dr.	Donatas	Burneika	(Lietuvos	socialinių	tyrimų	centras,	

socialiniai	mokslai	sociologija	–	05	S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	ir	Gamtos	

tyrimų	centro	bibliotekose.

2014	m.	 vasario	 7	 d.	 11	 val.	Vilniaus	 universiteto	Teisės	
fakulteto	JR4	auditorijoje	(Saulėtekio	al.	9,	LT-10222	Vilnius)	
PAULIUS MILIAUSKAS	gins	disertaciją	„Biržinėse	bendro-
vėse	sudaromos	akcininkų	sutartys:	bendrovių	teisės	aspektai“ 
socialinių	mokslų	srities	teisės	krypties	daktaro laipsniui	gauti.

Teisės mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	 dr.	Vytautas	Mizaras	 –	 tarybos	 pirmininkas	 (Vilniaus	

universitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	dr.	Asta	Dambrauskaitė	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	dr.	Hans	De	Wulf	(Gento	universitetas,	Belgija,	sociali-

niai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	dr.	Christoph	Van	der	Elst	(Gento	universitetas,	Belgija,	

socialiniai	mokslai,	ekonomika	–	04	S);
doc.	dr.	Andrius	Smaliukas	(Vilniaus	universitetas,	socialiniai	

mokslai,	teisė	–	01	S).
Oponentai:
doc.	dr.	Deividas	Soloveičikas	(Vilniaus	universitetas,	socia-

liniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
doc.	dr.	Agnė	Tikniūtė	(Vytauto	Didžiojo	universitetas,	socia-

liniai	mokslai,	teisė	–	01	S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.



I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s  21

2014	m.	 vasario	 7	 d.	 13	 val.	Vilniaus	 universiteto	Teisės	
fakulteto	Konstantino	Jablonskio	auditorijoje	(Saulėtekio	al.	9,	
LT-10222	Vilnius)	BEATA KOZUBOVSKA	 gins	 disertaciją	
„Ginčų	arbitruotinumo	problematika	ir	tendencijos“	socialinių	
mokslų	srities	teisės	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.

Teisės mokslo tarybos sudėtis: 
prof.	dr.	Tomas	Davulis	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	uni-

versitetas,	socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	habil.	dr.	Valentinas	Mikelėnas	(Vilniaus	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	habil.	dr.	Gintaras	Švedas	(Vilniaus	universitetas,	socia-

liniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	dr.	Vygintas	Višinskis	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
prof.	dr.	Egidija	Tamošiūnienė	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S).
Oponentai:
prof.	 dr.	Arvydas	Andruškevičius	 (Vilniaus	 universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S);
doc.	dr.	Edvardas	Sinkevičius	(Mykolo	Romerio	universitetas,	

socialiniai	mokslai,	teisė	–	01	S).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.

2013	m.	vasario	20	d.	15	val.	Vilniaus	universiteto	Filologijos	
fakulteto	Donelaičio	auditorijoje	(Universiteto	g.	5,	LT-01513	
Vilnius)	DAILIUS JARMALAVIČIUS gins	disertaciją	„Vo-
kiečių	kalbos	dūrinių	daryba	XV–XVIII	a.	rankraštiniuose	dvi-
kalbiuose	baltų	kalbų	žodynuose“ humanitarinių	mokslų	srities	
filologijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti. 

Filologijos mokslo tarybos sudėtis: 
doc.	 dr.	Daiva	Sinkevičiūtė	–	 tarybos	pirmininkė	 (Vilniaus	

universitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	habil.	dr.	Jolanta	Gelumbeckaitė	(Frankfurto	prie	Maino	

Gėtės	universitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	dr.	Birutė	Jasiūnaitė	(Vilniaus	universitetas,	humanitari-

niai	mokslai,	filologija	–	04	H);
doc.	dr.	Birutė	Kabašinskaitė	(Vilniaus	universitetas,	huma-

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	dr.	Ernesta	Račienė	(Vilniaus	Gedimino	technikos	uni-

versitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H).
Oponentai:
prof.	dr.	Grasilda	Blažienė	(Lietuvių	kalbos	institutas,	huma-

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	habil.	dr.	Oleg	Poliakov	(Vilniaus	universitetas,	huma-

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.

VILNIAUS	UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO  

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	lapkričio	25	d.	Nr.	R-592		

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	lapkričio	19	d.	Kauno	huma-
nitarinio	fakulteto	raštą	Nr.	2400-151,	p	r	i	t	a	r	i	u	Kauno	
humanitarinio	fakulteto	tarybos	sudėties	pakeitimams:
1)	į	tarybos	sudėtį	įtraukti	Kauno	humanitarinio	fakul-

teto	 infrastruktūros	 ir	plėtros	prodekaną	doc.	dr.	Saulių	
Masteiką;
2)	į	tarybos	sudėtį	įtraukti	laikinai	Verslo	ekonomikos	ir	

vadybos	katedros	vedėjos	pareigas	einančią	doc.	dr.	Astą	
Mikalauskienę.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas																											prof.		J.	Banys

VILNIAUS	UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO  

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	gruodžio	2	d.	Nr.	R-596			

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	lapkričio	28	d.	Sveikatos	ir	
sporto	centro	raštą	Nr.	440000-8044,	p	r	i	t	a	r	i	u	Sveikatos	
ir	sporto	centro	tarybos	sudėties	pakeitimams:
1)	vietoje	prof.	Gedimino	Stepanausko	į	tarybos	sudėtį	

įtraukti	Medicinos	fakulteto	prof.	Algirdą	Utkų;
2)	vietoje	studentų	atstovės	Eglės	Gražėnaitės	į	tarybos	

sudėtį	įtraukti	studentų	atstovą	Marių	Debesį.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas																						prof.		J.	Banys
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VILNIAUS	UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL FILOLOGIJOS FAKULTETO 

TARYBOS SUDĖTIES 
2013	m.	gruodžio	5	d.	Nr.	R-606	

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	gruodžio	3	d.	Filologijos	fakulteto	
tarybos	rinkimų	komisijos	posėdžio	protokolą	Nr.	3	bei	remiantis	
jame	 pateiktais	 duomenimis	 konstatuodamas,	 jog	Filologijos	
fakulteto	tarybos	sudėtis	išrinkta	laikantis	Fakultetų	tarybų	rinki-
mų	tvarkos	nuostatų,	vadovaudamasis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	
tvarkos	11	punktu:

1.	S	k	e	l	b	i	u	Filologijos	fakulteto	tarybos	sudėtį:
1.		 Doc.	dr.	Antanas	Smetona	(fakulteto	dekanas).
2.		 Prof.	dr.	Regina	Rudaitytė	(mokslo	prodekanė).
3.		 Doc.	dr.	Nijolė	Juchnevičienė	(studijų	prodekanė).
4.		 Prof.	 habil.	 dr.	Aurelija	Usonienė	 (Anglų	 filologijos	

katedros	vedėja).
5.		 Doc.	dr.	Jurgis	Pakerys	(Baltistikos	katedros	vedėjas).
6.		 Doc.	 dr.	Audronė	Kučinskienė	 (Klasikinės	filologijos	

katedros	vedėja).
7.		 Prof.	 dr.	Vytautas	Kardelis	 (Lietuvių	 kalbos	 katedros	

vedėjas).
8.		 Prof.	dr.	Dainora	Pociūtė-Abukevičienė	(Lietuvių	lite-

ratūros	katedros	vedėja).
9.		 Doc.	dr.	Loreta	Vilkienė	(Lituanistinių	studijų	katedros	

vedėja).
10.		Prof.	dr.	Genovaitė	Dručkutė	(Prancūzų	filologijos	ka-

tedros	vedėja).
11.		Doc.	dr.	Pavel	Lavrinec	(Rusų	filologijos	katedros	ve-

dėjas).
12.		Doc.	dr.	Nijolė	Maskaliūnienė	(Vertimo	studijų	katedros	

vedėja).
13.		Doc.	dr.	Eglė	Kontutytė	(Vokiečių	filologijos	katedros	

vedėja).
14.		Prof.	dr.	Meilutė	Ramonienė	(išrinktoji	tarybos	narė).
15.		Prof.	habil.	dr.	Bonifacas	Stundžia	(išrinktasis	tarybos	

narys).
16.		Doc.	dr.	Diana	Šileikaitė-Kaishauri	 (išrinktoji	 tarybos	

narė).
17.		Doc.	dr.	Kęstutis	Urba	(išrinktasis	tarybos	narys).
18.		Andrius	Ledas	(studentų	atstovas).
19.		Aušra	Kareniauskaitė	(studentų	atstovė).
20.		Antanas	Keturakis	(studentų	atstovas).

2.	Šis	įsakymas	įsigalioja	nuo	jo	pasirašymo	dienos.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas																							dr.		J.	Galginaitis

VILNIAUS	UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO  

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2013	m.	gruodžio	13	d.	Nr.	R-621					

Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2013	m.	gruodžio	9	d.	Kauno	humanitari-
nio	 fakulteto	 raštą	Nr.	 2400-155	bei	 remiantis	 jame	pateiktais	
duomenimis	 konstatuodamas,	 jog	 nauji	Kauno	 humanitarinio	
fakulteto	tarybos	nariai	išrinkti	laikantis	Fakultetų	tarybų	rinki-
mų	tvarkos	nuostatų,	vadovaudamasis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	
tvarkos	11	punktu:

1.	S	k	e	l	b	i	u	Kauno	humanitarinio	fakulteto	tarybos	sudėties	
pakeitimus:	vietoje	prof.	dr.	Stasio	Albino	Girdzijausko	į	tarybos	
sudėtį	įtraukiamos	naujos	išrinktos	tarybos	narės	prof.	dr.	Gabija	
Bankauskaitė-Sereikienė	ir	prof.	dr.	Virginija	Jurėnienė.
2.	Šis	įsakymas	įsigalioja	nuo	jo	pasirašymo	dienos.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas																										prof.	J.	Banys


