
VILNIAUS UNIVERSITETO FILOSOFIJOS FAKULTETO 

PEDAGOGINIO IR MOKSLO PERSONALO ATESTAVIMO IR KONKURSŲ 

PAREIGOMS EITI REIKALAVIMAI 

 

Atsižvelgiant į 2014 m. spalio 28 d. Mokslo komiteto nutarimą (protokolas Nr. MK-2014/2015-

2), patvirtinti aukštesni nei numatyta Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo ates-

tavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose reikalavimai Filosofijos fakultete: 

„7.4. Nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse: 

7.4.1. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti 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 20 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių 

per pastaruosius 10 metų; 

7.4.1.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių 

per pastaruosius 10 metų 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 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose
1
, iš jų ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių per pastaruosius 10 metų;  

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 konspektą, 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 parengimui; 

7.4.1.6. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityje įvykdė bent tris iš šių 

reikalavimų: 

7.4.1.6.1. rengė mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengė (ir sudarė) 

periodinius 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 organizavimo ir kitą taikomąją mokslinę veiklą (vadovavo 

tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar buvo jo 

                                                           
1
 Tarptautinis mokslo leidinys – leidinys, referuojamas ir turintis citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto 

duomenų bazėje „ISI Web of Science“. Žr. Lietuvos mokslo taryba. Nutarimas „Dėl minimalių kvalifikacinių 

valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo”, 2009 m. spalio 
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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 komisijai, 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, mokslinių ar pedagoginių mainų programose; 

7.4.1.6.7. parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, iš jų profesinei auditorijai 

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, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.2.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė kaip 10 

autorinių lankų; 

7.4.2.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-is), 

jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai 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 leidinį (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 baigiamųjų 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.  

7.4.5. 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, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose per pastaruosius 5 metus;  

7.4.5.1.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą mokslinę monografiją, kurios 

apimtis ne mažesnė kaip 10 autorinių lankų ir ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose per 

pastaruosius 5 metus;  

7.4.5.1.3. paskelbė bent 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose 

arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir ne disertacijos pagrindu parengtos recenzuotos (-ų) 

mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-is), kurios (-ių) apimtis ne mažesnė kaip 5 

autoriniai lankai per pastaruosius 5 metus;  



7.4.5.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose 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 konspektą, 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 baigiamiesiems 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.  

7.4.6. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu per 

kadencijos laikotarpį:  

7.4.6.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:  

7.4.6.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  

7.4.6.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė kaip 

10 autorinių lankų;  

7.4.6.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose 

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 leidinį (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 mokslo sklaidos srityje įvykdė bent vieną iš 

7.4.1.6 punkte išvardytų reikalavimų.“ 

 

Asmenims, dalyvaujantiems konkurse eiti lektoriaus, asistento, vyriausiojo, vyresniojo ir 

jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas bei atestuojamiems už kadenciją, taikomi 2013 m. gruodžio 

17 d. Vilniaus universiteto Senato nutarimu Nr. S-2013-8-2 patvirtintuose Vilniaus universiteto 

pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose 

nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. 

 

Asmenims, dirbantiems fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse, ir dalyvaujantiems 

konkurse eiti profesoriaus, docento, asistento, lektoriaus, vyriausiojo, vyresniojo ir jaunesniojo 

mokslo darbuotojo pareigas bei atestuojamiems už kadenciją, taikomi 2013 m. gruodžio 17 d. 

Vilniaus universiteto Senato nutarimu Nr. S-2013-8-2 patvirtintuose Vilniaus universiteto 

pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose 

nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. 


