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VU Psichologijos mokslo doktorantūros nutarimas dėl doktorantūros studijų kreditų suteikimo už 

bendruosius mokslinius gebėjimus stiprinančias veiklas, dalyvavimą tarptautinėse vasaros / žiemos 

mokyklose, stažuotėse ar dalinėse studijose užsienyje. 

1) Psichologijos mokslo krypties doktorantai per doktorantūros laikotarpį turi būti įgiję kreditų 

už bendrųjų gebėjimų ugdymą: 

1.1. 2017-2019 m. priėmimo per doktorantūros studijų laikotarpį turi įgyti ne mažiau kaip 3 

studijų kreditus už dalyvavimą bendruosius mokslinius gebėjimus stiprinančiose veiklose, 

dalyvavimą tarptautinėse žiemos/vasaros mokyklose, stažuotėse ar dalinėse studijose 

užsienyje (toliau bendrosios mokslinės kompetencijos).  

1.2. 2020 m. priėmimo ir vėliau, doktorantams rekomenduojama, kad doktoranto darbo 

planas būtų sudarytas taip, kad 5 kreditai būtų skirti bendrųjų mokslinių kompetencijų ir 

gebėjimų ugdymui (t. y. projektų paraiškų rengimas, mokslinis rašymas, akademinės 

etikos, intelektinės nuosavybės, verslumo, komunikaciniai gebėjimai ir kt.). 

2) Bendrosios mokslinės kompetencijos doktorantūros studijose gali būti įgyjamos: 

a. Dalyvaujant VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus organizuojamuose 

bendrųjų mokslinių kompetencijų stiprinimo mokymuose; 

b. Dalyvaujant VU Psichologijos mokslo doktorantūros komiteto organizuojamuose 

mokymuose; 

c. Dalyvaujant kituose doktorantams skirtuose mokslinių kompetencijų kėlimo 

mokymuose; 

d. Dalyvaujant doktorantų vasaros ar žiemos mokyklose; 

e. Organizuojant nacionalinius ar tarptautinius mokslo renginius. 

3) Kreditai už bendrąsias mokslines kompetencijas doktorantui yra suteikiami tik pateikus 

dokumentus apie išklausytus mokslines kompetencijas stiprinančius dalykus, pažymą apie 

dalyvavimą tarptautinėje doktorantų vasaros / žiemos mokykloje, pažymą iš konferencijos 

organizatorių  apie dalyvavimą konferencijos organizaciniame komitete, pažymą apie atliktą 

stažuotę ar dalines studijas užsienyje. 

4) Už mokslo renginių organizavimą gali būti suteikiama ne daugiau kaip 1,0 ECTS bendrųjų 

mokslo kompetencijų doktorantūros studijų programoje. Už dalyvavimą vienos konferencijos 



organizaciniame komitete gali būti skiriama iki 0,5 ECTS, už vadovavimą vienos 

konferencijos organizaciniam komitetui iki 1,0 ECTS. 

5) Prašymai dėl bendrųjų mokslinių kompetencijų ir gebėjimo įskaitymo pateikiami 

doktorantūros komiteto pirmininkui surinkus visus doktorantūros studijų plane numatytus 

bendrųjų mokslo kompetencijų studijų kreditus. 

6) Bendrųjų mokslo kompetencijų kreditų įskaitymas vyksta doktoranto atestacijos metu, 

doktorantūros komiteto sprendimu. 

 

 


