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VILNIAUS UNIVERSITETO 

PEDAGOGINIO IR MOKSLO PERSONALO ATESTAVIMO IR 

KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO  

N U O S T A T A I 

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

Darbuotojų vertinimas ir atestavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir 
studijų įstatymo, Vilniaus universiteto statuto nuostatomis bei Europos Komisijos rekomendacijomis 
dėl Europos mokslininkų chartijos 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 laimėjus 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 kadencijos 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 informavimo priemonėse. Skelbimo tekste turi būti nurodytas darbo pobūdis ir 
būtinos kompetencijos. Konkurso pradžia skaičiuojama nuo skelbimo apie konkursą Vilniaus 
universiteto leidinyje „Informacinis biuletenis“ datos. 

1.4. Kandidatų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti vertinimą organizuoja, kamieninių 
akademinių padalinių Priėmimo-atestacijos komisijų veiklą kontroliuoja, ginčus, kylančius dėl 
padalinio Priėmimo-atestacijos komisijos veiklos sprendžia, galutinius vertinimo rezultatus, 
atsižvelgdama į atitinkamo padalinio Priėmimo-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 konkrečiu asmeniu sudarymo. 

1.5. Su pedagoginiu ar mokslo darbuotoju, einančiu pagrindines 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 kartus 
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 penkeri metai. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. 
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1.7. Konkursą ir atestavimą kamieniniuose akademiniuose ir jiems prilygintuose padaliniuose vykdo 
kamieninio akademinio padalinio tarybos sudarytos ir Rektoriaus įsakymu patvirtintos Priėmimo-
atestacijos komisijos.  

1.8. Kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, neturinčiuose savo Priėmimo-atestacijos 
komisijos, Rektoriaus įsakymu konkursą ir atestaciją vykdyti pavedama giminingo fakulteto Priėmimo-
atestacijos komisijai. 

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

1.10. Rektorius kamieninio akademinio padalinio vadovo tarpininkavimu 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 atostogų vaikui prižiūrėti trukmė dėstytojo ar mokslo 
darbuotojo pageidavimu gali būti neįskaičiuota į Nuostatuose nustatytą laiką, per kurį turi būti įvykdyti 
minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. 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 laikotarpiui pagal terminuotą 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 panaikinimo, su šiuo sprendimu įstatymo 
numatytais terminais raštu supažindinamas šias pareigas einantis dėstytojas ar mokslo darbuotojas. 

1.14. Centrinės ir kamieninių akademinių padalinių administracijų 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 
vadovaujančias pareigas pabaigos. 

 

II.  KONKURSO PAREIGOMS EITI  
VYKDYMO TVARKA 

 

2.1. Padalinio Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro ne mažiau 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 komisijos narių sudaro šioje mokslo ir studijų 
institucijoje nedirbantys asmenys.  
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2.1.4. Vieną Priėmimo-atestacijos komisijos narį deleguoja studentų atstovybė. 
2.2. Vertinant pretendentus į profesoriaus ar vyriausiojo mokslo 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 vertinimo išvadas dėl jo vertinto darbuotojo tinkamumo eiti pareigas privalo 
pateikti raštu.  Užsienio eksperto darbas Priėmimo-atestacijos komisijoje gali būti apmokamas. 

2.3. Priėmimo-atestacijos komisijos nariai, vertindami pretendentus eiti profesoriaus, docento, 
vyriausiojo mokslo darbuotojo ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, vadovaujasi 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 Priėmimo-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 padalinyje, jei tokį sprendimą priima 

kamieninio  akademinio padalinio Priėmimo-atestacijos komisija (Nuostatų 4.1 punktas); 
2.5.2. pretendentų akademinės ir mokslinės veiklos vertinimas 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 Priėmimo-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 dokumentus 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 kvalifikaciją 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 komisijos 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 darbuotojų kvalifikacija atitinka einamas 

pareigas. Atestacija vykdoma kas penkeri metai, jei kitaip nereikalauja Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir Vilniaus universiteto statutas. 
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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 vieneriems 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 Priėmimo-atestacijos komisija.  
3.4. Darbuotojai atestuojami konkurso pareigoms eiti kamieniniame 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 

Priėmimo-atestacijos komisijoje. Vertindami pretendentus eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo 
mokslo darbuotojo ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Priėmimo-atestacijos komisija 
vadovaujasi akademinės veiklos vertinimo tvarkos aprašu (2 priedas). 
3.6. Pageidaujantieji dalyvauti atestacijoje prašymus ir nurodytus 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 vienerių 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 pretendentą į jo kandidatūros svarstymą. 
3.9. Visi dokumentai apie darbuotojo atestavimą ir Priėmimo-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 akademiniame padalinyje. Apie juos informuojamas konkurso dalyvis ar atestuojamasis. 

Priėmimo-atestacijos komisijos posėdžio laikas ir vieta skelbiami kamieniniame akademiniame 
padalinyje, informuojami konkurso dalyviai, atestuojamieji asmenys. 

 

  IV.  DISKUSIJA ŠAKINIAME PADALINYJE 
 

4.1. Sprendimą dėl diskusijų šakiniuose padaliniuose būtinybės priima kamieninio akademinio 
padalinio Priėmimo-atestacijos komisija, pasibaigus konkurso pareigoms eiti dokumentų pateikimo 
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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, kuriami pirmininkauja šakinio padalinio vadovas. Jeigu šakinio padalinio vadovas 
nedalyvauja posėdyje ar yra atestuojamas, kamieninio akademinio padalinio vadovas arba Priėmimo-
atestacijos komisijos narys teikia pirmininkaujančiojo kandidatūrą tvirtinti posėdžiui. Pirmininkauti gali 
tik balsavimo teisę turintis kamieninio akademinio padalinio mokslininkas. Neišrinkus 
pirmininkaujančiojo gali būti teikiama kita kandidatūra arba tas pats asmuo antram balsavimui. 
Neišrinkus pirmininkaujančiojo 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 darbuotojai, 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 supažindina dalyvius su studentų nuomone apie 
atestuojamo darbuotojo pedagoginę veiklą. 

4.4. Su pretendento, pirmą kartą dalyvaujančio konkurse pareigoms 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 rezultatus, 
numatomus dėstyti dalykus ir mokslinių tyrimų kryptis, o pretendentai eiti vyriausiojo ir vyresniojo 
mokslo 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 pirmininkas. 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. 

5.2. Vertinama, ar dėstytojų ir mokslo darbuotojų, pretenduojančių 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 
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organizavimo tvarką reguliariai atliekamų studentų apklausų dėl semestro metu dirbusių dėstytojų 
darbo įvertinimo duomenimis. Įvertinimo duomenys taip pat pateikiami Priėmimo-atestacijos komisijos 
posėdžio metu. 

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 vienas kandidatas, jie slaptu balsavimu 
vertinami pirmumo tvarka. 

5.6. Priėmimo-atestacijos komisija savo sprendimą dėl pretendentų 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 komisijos sprendimu, per dvi darbo dienas nuo 
Priėmimo-atestacijos komisijos sprendimo priėmimo turi teisę paduoti 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 penkerių metų laikotarpiui. 
6.2. Priėmimo komisiją sudaro ne mažiau kaip aštuoni nariai: Vilniaus universiteto mokslo reikalų 

prorektorius, Vilniaus universiteto akademinių reikalų prorektorius, mokslo sritims atstovaujantys 
mokslininkai ir Studentų atstovybės deleguotas atstovas. Priėmimo komisijos pirmininkas ex officio yra 
mokslo reikalų prorektorius. 

Ekspertų teisėmis į posėdžius gali būti kviečiami Vilniaus universiteto Personalo direkcijos ir Teisės 
skyriaus atstovai. 

6.3. Rektorius turi teisę savo įsakymu keisti Priėmimo komisijos 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 darbuotojo 
ar profesoriaus pareigoms, Priėmimo komisijoje turi būti vienas užsienio ekspertas. Jis į Priėmimo 
komisijos sudėtį gali būti kooptuotas iš kamieninio akademinio padalinio Priėmimo-atestacijos 
komisijos.  

6.4. Vertindama mokslininko tinkamumą eiti pareigas, Priėmimo komisija sprendžia dėl galutinių 
vertinimo rezultatų, atsižvelgdama į atitinkamo kamieninio akademinio 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 pirmininkaujantįjį. 

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 
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asmuo supažindina priėmimo komisijos narius su konkurso pareigoms eiti rezultatais ir komisijos 
nutarimais.  

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 pareikšti 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 MOKSLO DARBUOTOJŲ   

PAREIGYBIŲ  REIKALAVIMAI 
 

7.1. Kvalifikaciniai universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai 
reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu 
siekiantiems eiti universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas ir atestuojamiems 
šioms pareigoms. Kamieninio akademinio padalinio Taryba turi teisę teikti Senato komisijai tvirtinti 
aukštesnius nei Nuostatuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Kamieninio 
akademinio padalinio Taryba turi teisę nustatyti pretendentams specialius konkursinius reikalavimus, 
kurie turi būti įtraukti į konkurso sąlygas. 

7.2. Pretendentų akademinės veiklos kokybę vertina Priėmimo-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 technologijos mokslų srityse:  

7.3.1. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti 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 mokslinius 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 pastaruosius 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 
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tarptautiniu mastu pripažintos mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, 
išleistos tarptautiniu mastu pripažintos 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 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, 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 konkursinio 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 konspektą, 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; 

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 monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos 
mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, išleistos tarptautiniu mastu 
pripažintos mokslinės leidyklos, dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai 
lankai; 

7.3.2.1.3. gavo pripažintų ir įdiegtų eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė pramoninės 
nuosavybės objektų (patentų, užregistruotų 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, 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; 
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7.3.2.6. dalyvavo vykdant doktorantūros arba rezidentūros 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 populiarinimo veikloje. 
7.3.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms 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 konkursinio projekto ar oficialiai patvirtintos 

temos vadovas arba 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; 

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 dalis,  skyrius;  

7.3.4.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 
leidiniuose ir recenzuotą mokslinę monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos 
mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, išleistos tarptautiniu mastu 
pripažintos mokslinės leidyklos, 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 pramoninės nuosavybės objektų (patentų, užregistruotų 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, mikroorganizmų 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 populiarinimo 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 
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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 monografiją 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 
mokslo 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 konkursinio 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 konspektą, mokomąją knygą, vadovėlį, kitą 
studijoms naudojamą 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 laikotarpį:  
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 monografiją arba recenzuotos mokslinės 
monografijos dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai;  

7.3.6.1.3. paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose 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 leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, 

vadovėlį 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 baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui;  
7.3.6.7. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje, ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 
7.3.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie 

po daktaro laipsnio jiems suteikimo:  
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7.3.7.1. iš viso paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 
leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.3.7.2. dalyvavo moksliniuose tyrimuose kaip konkursinio 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 dalis, skyrius;  

7.3.8.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 
mokslo 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 
mokslo 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 baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui;  
7.3.8.5. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 
7.3.9. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai arba asmenys, turintys 

magistro kvalifikacinį 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 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose.  

7.3.14. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai 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 pareigoms 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.  
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7.3.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 
metų kadenciją, jeigu per kadenciją paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius 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 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 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose 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 leidiniuose 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 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 rengimui arba bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų arba kitų mokslinių darbų, kurių pagrindu paskelbtos ne mažiau kaip 3 
recenzuojamos mokslinės publikacijos; 

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 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); 
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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. 
7.4.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms 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, tęstiniuose 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 recenzuotą 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 mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 
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7.4.3.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydami pranešimus ar plenarines paskaitas 
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.3.3. per pastaruosius 5 metus taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė 
bent penkis iš šių reikalavimų: 

7.4.3.3.1. rengė mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengė (ir sudarė) 
periodinius 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 organizavimo ir kitą taikomąją mokslinę veiklą 
(vadovavo tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam 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 komisijai, 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 

auditorijai 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, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.4.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją 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; 
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7.4.4.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus ar plenarines paskaitas 
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.4.3. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo 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, tęstiniuose 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 parengtą 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 disertacijos pagrindu parengtos 
recenzuotos (-ų) mokslinės (-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 skaitydams 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;  
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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. 
7.4.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms 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, tęstiniuose 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 autorinių 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 mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 spaudos lankai, ir ne mažiau kaip 8 mokslinius 
straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 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, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  

7.4.8.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją 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 spaudos lankai, ir ne mažiau kaip 3 mokslinius 
straipsnius 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 kvalifikacinį 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.   
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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 mokslininkai 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 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  
7.4.12.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją, 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 sklaidos 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 pedagoginį darbą ir paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame mokslo 
leidinyje. 

7.4.15. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, turintys 
ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą ir paskelbę bent 
vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje. 

7.4.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 
metų kadenciją, jeigu per kadenciją paskelbė bent vieną mokslinę publikaciją 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 mokslinių monografijų, aukštųjų 
mokyklų vadovėlių, eksperimentinės ir socialinės plėtros darbų reikšmingumą. Fizinių, biomedicinos ir 
technologijos mokslų srityse kitų darbų prilyginimas moksliniams straipsniams tarptautiniuose 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. 
 


