
LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUTARIMAS  
 

2003 m. lapkričio 19 d.  Nr. VI-4 

Vilnius 

 

Lietuvos mokslo taryba, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

liepos 11 d. nutarimu Nr. 897 “Dėl Doktorantūros nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 

63-2281, 2003, Nr. 17-739) patvirtintų Doktorantūros nuostatų 32, 38, 40, 53 ir 54 

punktais,  

n u t a r i a: 

1. Nustatyti, kad daktaro disertaciją ginantis asmuo (toliau – disertantas) 

universitetui, kuris sudaro disertacijos gynimo tarybą, pateikia 10 ginamos daktaro 

disertacijos egzempliorių. Rekomenduojama daktaro disertacijos apimtis – 4–10 autorinių 

lankų (vienas autorinis lankas – 40 000 spaudos ženklų). 

 

2. Disertacijoje turi būti tokios pagrindinės dalys: 

2.1. Įvadas. Jame pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas darbo 

aktualumas, tikslas, uždaviniai, darbo naujumas ir jo reikšmė, pateikiami ginamieji 

disertacijos teiginiai. Rekomenduojama įvado apimtis – iki 3 puslapių. 

2.2. Tyrimų apžvalga. Joje turi būti aprašyti disertacijos tema Lietuvoje ir 

užsienyje atlikti tyrimai ir parodyta, koks yra disertacijos autoriaus indėlis į nagrinėjamą 

problematiką. 

2.3. Darbo metodologija. Pateikiama darbo metodologija ir (arba) metodai, 

įvertinamas naudotų metodų patikimumas ir taikymo ribos. 

2.4. Tyrimų rezultatai. Pateikiami gautieji tyrimų rezultatai, jie apibendrinami, 

įvertinamas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų rezultatais. 

2.5. Išvados. Jose turi atsispindėti ginamieji disertacijos teiginiai ir būti pateikti  

disertacijos įvade suformuluotų uždavinių ar problemų sprendimai.  

2.6. Naudotos (cituotos) literatūros sąrašas.   

 

3. Disertacijos santrauka rengiama laikantis Doktorantūros nuostatų 37 punkto 

reikalavimų bei atskirais skirsniais išdėstant Doktorantūros nuostatų 39 punkte nurodytą 

informaciją. Santraukos pabaigoje pateikiamas disertanto mokslinių publikacijų 

disertacijos tema sąrašas, nurodant žurnalo (leidinio) pavadinimą, metus, tomą, puslapius 

ir bendraautorius. Santraukoje pateikiamose žiniose apie disertantą turi būti duomenys 

apie jo studijas aukštojoje mokykloje, įgytą kvalifikaciją, darbo veiklą, stažuotes užsienio 

mokslo ir studijų institucijose.  

 

4. Disertacijos titulinio lapo pirmasis puslapis turi atitikti 1 priedo pavyzdį. 

Pirmajame puslapyje nurodoma: 

 4.1. institucija, teikianti disertaciją ginti; 

 4.2. disertanto vardas ir pavardė; 

 4.3. disertacijos pavadinimas; 

4.4. tekstas “Daktaro disertacija”; 



4.5. mokslų sritis ir mokslo kryptis, mokslo krypties kodas. Jei doktorantūros teisė 

suteikta mokslo šakai, taip pat nurodoma mokslo šaka ir jos kodas; 

4.6. vieta (miestas) ir metai. 

 

5. Disertacijos titulinio lapo antrasis puslapis turi atitikti 2 priedo pavyzdį. 

Antrajame puslapyje nurodoma:  

5.1. disertacijos rengimo laikotarpis ir vieta; 

5.2. jei disertacija ginama eksternu, įrašomi žodžiai “Disertacija ginama 

eksternu”; 

5.3. disertanto mokslinis vadovas ir konsultantas (-ai) (jeigu  yra). Žinios apie 

vadovą ir konsultantą (-us) rašomos šia tvarka: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, 

vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (pilnas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos 

kodas. Jeigu disertanto vadovas pakeistas, nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo 

laikotarpis. 

 

6. Disertacijos santraukos titulinio lapo pirmasis puslapis turi atitikti 3 priedo 

pavyzdį. Jame nurodoma: 

6.1. institucija, kurioje ginama daktaro disertacija; 

6.2. institucija, teikianti disertaciją ginti (jei teikia kita, nei nurodyta 6.1 punkte); 

6.3. disertanto vardas ir pavardė; 

 6.4. disertacijos pavadinimas; 

6.5. tekstas “Daktaro disertacijos santrauka“; 

6.6. mokslų sritis ir mokslo kryptis, mokslo krypties kodas. Jei doktorantūros teisė 

suteikta mokslo šakai, nurodoma ir mokslo šaka bei jos kodas; 

6.7 vieta (miestas) ir metai. 

 

7. Disertacijos santraukos titulinio lapo antrasis puslapis turi atitikti 4 priedo 

pavyzdį. Jame nurodoma: 

7.1. disertacijos rengimo laikotarpis ir vieta; 

7.2. jei disertaciją ginama eksternu, įrašomi žodžiai “Disertacija ginama 

eksternu”; 

7.3. disertanto mokslinis vadovas ir konsultantas (-ai) (jeigu  yra). Žinios apie 

vadovą ir konsultantą (-us) rašomos šia tvarka: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, 

vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (visas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos 

kodas. Jeigu disertanto vadovas pakeistas, nurodomas ir ankstesnis vadovas, jo darbo 

laikotarpis; 

7.4 disertacijos gynimo tarybos pavadinimas; 

7.5 disertacijos gynimo tarybos pirmininkas, nariai ir oponentai. Žinios apie 

tarybos narius ir oponentus rašomos šia tvarka: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, 

vardas, pavardė, pagrindinė darbovietė (visas pavadinimas), mokslo sritis, kryptis ir jos 

kodas; 

7.6. disertacijos gynimo data ir vieta (su adresu); 

7.7. disertacijos santraukos išsiuntinėjimo data; 

7.8. institucijos, kurių bibliotekose galima peržiūrėti disertaciją. 

 



8. Jei daktaro disertacija ar jos santrauka parašyta užsienio kalba, turi būti pridėtas 

antrasis titulinis lapas lietuvių kalba. Rekomenduojami tokie lietuviškų terminų 

atitikmenys užsienio kalbomis:  

8.1. Daktaro disertacija – Doctoral dissertation (anglų kalba) – 

Doktordissertation (vokiečių kalba) – Thèse de doctorat (prancūzų kalba). 

8.2. Daktaro disertacijos santrauka – Summary of doctoral dissertation (anglų 

kalba) – Zusammenfassung der Doktordissertation (vokiečių kalba) – Résumé de la Thèse 

de Doctorat (prancūzų kalba). 

 

9. Patvirtinti gynimo tarybos balsavimo protokolo ir sprendimo dėl daktaro 

mokslo laipsnio suteikimo formą, pateiktą 5 priede. 

 

10. Mokslo ir studijų institucijos, kaip kad yra numatyta Doktorantūros nuostatų 

54 punkte, apie apgintas disertacijas praneša Lietuvos mokslo tarybai laišku, pridėdamos 

prie jo gynimo tarybos balsavimo protokolo ir sprendimo dėl daktaro mokslo laipsnio 

suteikimo kopiją.  

  

 

 

 Tarybos pirmininkas      prof. Eugenijus Butkus 

 


