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VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 

minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja privalomus minimalius 
kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems eiti Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos (toliau - Akademija) dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas ir 
atestuojamiems šioms pareigoms Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato nustatytu 
laikotarpiu.  

2. Reikalavimuose naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, poįstatyminiuose teisės aktuose. 

3. Konkursui teikiami atitinkamai mokslo sričiai priskirti pretendento atlikti ir paskelbti 
darbai nepriklausomai nuo to, kurioje institucijoje pretendentas juos atliko ir kurios institucijos vardu 
juos paskelbė.  

4. Konkursui teikiami tik publikuoti mokslo darbai (monografijos, vadovėliai, straipsniai, 
metodinės priemonės ir kt.).  

5. Mokslo žurnalų redaktorių kolegijos nariams konkurso ir atestacijos metu įskaitomi ne 
daugiau kaip 2 mokslo straipsniai, paskelbti tame žurnale per pastaruosius 5 metus.  

6. Atestacijos vertinimo metu vertinamas tik Universitete atliktas darbas, Universiteto 
vardu paskelbti ir atitinkamai mokslo sričiai priskirti mokslo ir metodiniai darbai. Jeigu atestuojamas 
dėstytojas ar mokslo darbuotojas atestavimo metu vertinimo atveju Universitete eina skirtingas 
pareigas, vertinami tik atestuojamai pareigybei priskirti mokslo darbai ir veiklos.  

7. Atestuojant yra vertinami atestuojamo dėstytojo ar mokslo darbuotojo nuo laikotarpio, 
už kurį jis yra atestuojamas, pradžios atlikti (po recenzavimo priimti spaudai) ir (arba) paskelbti 
darbai.   

8. Vykdant konkursą ar atestuojant dėstytojus ir mokslo darbuotojus per kadenciją 
vertinama, ar pretendentas arba atestuojamas dėstytojas ar mokslo darbuotojas:  

8.1. vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia:  
8.1.1. mokslo monografijose ar studijose,  
8.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 

mokslo leidiniuose,  
8.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose,  
8.1.4. mokslinių konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų 

analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir 
nerecenzuotuose),  

8.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse 
konferencijose;  

8.2. vykdo taikomuosius mokslo darbus:  
8.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro) 

periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius,  
8.2.2. rengia 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 ir pan.,  

8.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse 
mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla 
(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar 
yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio 
redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; 
vadovauja doktorantūros komitetui, gynimo tarybai arba yra tokio komiteto / tarybos narys, yra 
disertacijos oponentas),  

8.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis 
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),  

8.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose,  
8.2.6. recenzuoja monografijas, mokslo studijas, mokslo straipsnius, skelbia mokslo darbo 

recenzijas;  
8.3. užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo / meno sklaidos veikla:  
8.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių 

priemonių,  
8.3.2. vadovauja podoktorantūros stažuotėms, vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto 

doktorantūros studijų dalykus, yra oficialus doktoranto konsultantas,  
8.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei 

auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros 
ar profesiniuose leidiniuose,  

8.3.4. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, reguliaria mokslo 
žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.,  

8.3.5. aktualiais studijų ar mokslo klausimais yra skaitęs viešą paskaitą ar jų ciklus,  
8.3.6. aktualiais studijų ar mokslo klausimais yra išspausdinęs straipsnį laikraštyje ar žurnale, 

dalyvavęs radijo ar televizijos laidoje arba kt.,  
8.3.7. skaitė paskaitas užsienio universitetuose, dirbo pedagoginį darbą su tarptautiniais 

studentais universitete,  
8.3.8. dalyvauja pleneruose, kūrybiniuose projektuose, skaito pranešimus konferencijose,  
8.3.9. dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose, mokymuose;  
8.4. užsiima studijų ekspertine veikla:  
8.4.1. dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose studijų projektuose (yra pagrindinis 

projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),  
8.4.2. dalyvauja rengiant savianalizę ir vertinant studijų programas,  
8.4.3. dalyvauja Studijų kokybės vertinimo centro ekspertinėje veikloje,  
8.4.4. dalyvauja kuriant naują arba atnaujinant esamą studijų programą.  

 
II SKYRIUS 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, DIRBANTIEMS 
GAMTOS, TECHNOLOGIJOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS BEI ŽEMĖS ŪKIO 

MOKSLŲ SRITYSE 
 

9. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie:  
9.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą;  
9.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
9.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, iš jų ne 

mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF1 CA;  
9.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, iš jų ne 

mažiau kaip 3 tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA, bei 

 
1 IF  – žurnalo cituojamumo rodiklis (Impact Factor) „Clarivate Analytics“ žurnalų citavimo ataskaitoje.  



parengė ir išleido mokslo monografiją arba vadovėlį aukštajai mokyklai, arba vadovavo sėkmingam 
bent vieno mokslo daktaro parengimui, arba vadovavo reikšmingų eksperimentinės ir technologinės 
plėtros darbams (>40 tūkst. Eur);  

9.3. per pastaruosius 5 metus:  
9.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
9.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, iš jų bent 2 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
9.3.1.2. paskelbė bent 1 mokslo straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje, turinčiame 

cituojamumo rodiklį IF CA, ir parengė bei išleido mokslo monografiją arba vadovėlį aukštajai 
mokyklai arba vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui, arba vadovavo 
reikšmingų eksperimentinės ir technologinės plėtros darbams (>20 tūkst. Eur);  

9.3.2. tenkina bent du 8.2 papunkčio reikalavimus ir bent 4 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 
papunkčių.  

10. Profesorius atestuojamas, jeigu per kadenciją tenkina 9.3 papunkčio reikalavimus.  
11. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie:  
11.1. turi ne mažesnį kaip 3 metų mokslinio darbo stažą;  
11.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
11.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, iš jų ne 

mažiau kaip 2 tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
11.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, iš jų ne 

mažiau kaip 1 tarptautiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA, bei parengė 
ir išleido mokslo monografiją arba vadovėlį aukštajai mokyklai, arba vadovavo sėkmingam bent 
vieno mokslo daktaro parengimui, arba atliko reikšmingų eksperimentinės ir technologinės plėtros 
darbų (>20 tūkst. Eur);  

11.3. per pastaruosius 5 metus:  
11.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
11.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose 

leidiniuose, iš jų bent 1 tarptautiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA;  
11.3.1.2. parengė ir išleido mokslo monografiją arba vadovėlį aukštajai mokyklai;  
11.3.1.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

ir vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui arba atliko reikšmingų 
eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų (>10 tūkst. Eur);  

11.3.2. tenkina bent vieną 8.3 papunkčio reikalavimą ir bent 3 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 
papunkčių.  

12. Docentas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 11.3 papunkčio reikalavimus.  
13. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkas arba magistro ar jam 

prilygstantį aukštąjį išsilavinimą turintis pretendentas, kuris:  
13.1. turi ne mažesnį kaip 2 metų profesinės veiklos ir 1 metų darbo stažą aukštojoje 

mokykloje (išskyrus mokslininkus);  
13.2. per pastaruosius 5 metus:  
13.2.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
13.2.1.1. paskelbė bent 1 mokslo straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje, 

turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA;  
13.2.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose 

leidiniuose;  
13.2.1.3. paskelbė bent 1 mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje ir 

atliko eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų;  
13.2.2. tenkina bent 2 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
14. Lektorius atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 13.2 papunkčio reikalavimus.  
15. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti ne žemesnį kaip magistro ar jam 

prilygstantį aukštąjį išsilavinimą turintis pretendentas.  
16. Asistentas atestuojamas, jei per kadenciją:  



16.1. paskelbė bent vieną mokslo straipsnį recenzuojamame leidinyje arba atliko 
eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų;  

16.2. tenkina bent vieną reikalavimą iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
17. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, 

kurie:  
17.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą;  
17.2. po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
17.3. per pastaruosius 5 metus:  
17.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
17.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
17.3.1.2. paskelbė bent 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 

turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA, bei parengė ir išleido mokslo monografiją arba vadovavo 
sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui, arba vadovavo reikšmingų eksperimentinės ir 
technologinės plėtros darbams (>30 tūkst. Eur);  

17.3.2. tenkina bent penkis iš 8.2 ir 8.3 punktuose išvardytų reikalavimų.  
18. Vyriausiasis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 17.3 

papunkčio reikalavimus.  
19. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, 

kurie:  
19.1. turi ne mažesnį kaip 3 metų mokslinio darbo stažą;  
19.2. po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
19.3. per pastaruosius 5 metus:  
19.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
19.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
19.3.1.2. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 

turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA, bei parengė ir išleido mokslo monografiją arba vadovavo 
sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui, arba atliko reikšmingų eksperimentinės ir 
technologinės plėtros darbų (>20 tūkst. Eur);  

19.3.2. tenkina bent keturis iš 8.2 ir 8.3 papunkčiuose išvardytų reikalavimų.  
20. Vyresnysis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 19.3 

papunkčio  reikalavimus.  
21. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie:   
21.1. turi ne mažesnį kaip 2 metų mokslinio darbo stažą;  
21.2. po daktaro laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
21.3. per pastaruosius 5 metus:  
21.3.1. tenkina bent vieną šių reikalavimų:  
21.3.1.1. ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 

turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA;  
21.3.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose 

leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA, 
ir atliko reikšmingų eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų (>10 tūkst. Eur);  

21.3.1.3. parengė ir išleido mokslo monografiją.  
21.3.2. tenkina bent 2 reikalavimus iš 8.2 ir 8.3 papunkčiuose išvardytų reikalavimų.  
22. Mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 21.3 papunkčio 

reikalavimus.  



23. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, 
turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, 
paskelbę mokslo straipsnį recenzuojamame leidinyje.  

24. Jaunesnysis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją:  
24.1. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, atliko 

eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų;  
24.2. tenkina bent vieną reikalavimą iš 8.2 ir 8.3 papunkčių.  
25. Visais atvejais Padalinio atestacinė komisija (toliau – Komisija), atliekanti mokslo 

straipsnių, mokslo darbų ir kitos veiklos įskaitymą ir vertinimą, turi teisę:  
25.1. reikalaujamą minimalų mokslo straipsnių, paskelbtų tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 

turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA, skaičių sumažinti 2 už kiekvieną asmens parengtą patentą, 
užregistruotą Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų 
tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje;  

25.2. mokslo monografijų ar knygų skyrius, mokslo straipsnius vienkartiniuose, testiniuose 
ar periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, jei šie leidiniai yra išleisti tarptautinėse mokslo 
leidyklose, įskaityti kaip mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį IF CA.  

25.3. monografijos ar knygos skyrius, įskaityti kaip mokslo straipsnius recenzuojamuose 
leidiniuose.  

 
III SKYRIUS 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, DIRBANTIEMS 
SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITYSE 

 
26. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie:  
26.1. turi ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą;  
26.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
26.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 5 iš 15 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
26.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 3 paskelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir 
(arba) SNIP2 SCOPUS;  

26.2.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė ne mažiau kaip 
10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose 
užsienio mokslo leidiniuose;  

26.2.4. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą mokslo šaltinių 
publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 4 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo 
leidiniuose.  

26.3. per pastaruosius 5 metus:  
26.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
26.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
26.3.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė 

bent 1 mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje;  
26.3.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą 

mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo 
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas recenzuojamame užsienio 
mokslo leidinyje;  

 
2 SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (Source-Normalized Impact per Paper) SCOPUS 

duomenų bazėje.  



26.3.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 straipsniai paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose, ir 
vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui;  

26.3.1.5. paskelbė ne mažiau kaip 2 straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir (arba) SNIP SCOPUS;  

26.3.2. tenkina bent du 8.2 papunkčio reikalavimus ir bent 4 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 
papunkčių.  

27. Profesorius atestuojamas, jeigu per kadenciją tenkina 26.3 papunkčio reikalavimus.  
28. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie:  
28.1. turi ne mažesnį kaip 3 metų mokslinio darbo stažą;  
28.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
28.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
28.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 2 paskelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir 
(arba) SNIP SCOPUS;  

28.2.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė ne mažiau kaip 
3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas recenzuojamame 
užsienio mokslo leidinyje;  

28.2.4. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą mokslo šaltinių 
publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo 
leidiniuose.  

28.3. per pastaruosius 5 metus:  
28.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
28.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose, bent 1 iš 3 paskelbtas recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje;  
28.3.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją;  
28.3.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą 

mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė bent 1 mokslo straipsnį 
recenzuojamame mokslo leidinyje;  

28.3.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 straipsniai paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose, ir 
vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui;  

28.3.1.5. paskelbė ne mažiau kaip 1 straipsnį tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir (arba) SNIP SCOPUS;  

28.3.2. tenkina bent vieną 8.2 papunkčio reikalavimą ir bent 3 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 
papunkčių.  

29. Docentas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 28.3 papunkčio reikalavimus.  
30. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkas arba magistro ar jam 

prilygstantį aukštąjį išsilavinimą turintis pretendentas, kuris:  
30.1. turi ne mažesnį kaip 2 metų profesinės veiklos ir 1 metų darbo stažą aukštojoje 

mokykloje (išskyrus mokslininkus);  
30.2. per pastaruosius 5 metus:  
30.2.1. paskelbęs bent 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba mokslo 

monografiją, arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai;  
30.2.2. tenkina bent 2 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
31. Lektorius atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 30.2 papunkčio reikalavimus.  
32. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti ne žemesnį kaip magistro ar jam 

prilygstantį aukštąjį išsilavinimą turintis pretendentas.  
33. Asistentas atestuojamas, jei per kadenciją:  
33.1. paskelbė bent vieną mokslo straipsnį recenzuojamame leidinyje;  



33.2. tenkina bent vieną reikalavimą iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
34. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai: 
34.1. turintys ne mažesnį kaip 5 metų mokslinio darbo stažą;  
34.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
34.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 30 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 7 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
34.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 24 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 5 paskelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir 
(arba) SNIP SCOPUS;  

34.2.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė ne mažiau kaip 
20 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 5 paskelbti recenzuojamuose 
užsienio mokslo leidiniuose;  

34.2.4. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą mokslo šaltinių 
publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 22 mokslo straipsnių 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 6 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo 
leidiniuose.  

34.3. per pastaruosius 5 metus po disertacijos gynimo:  
34.3.1. tenkina bent vieną iš šių reikalavimų:  
34.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
34.3.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė 

ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 2  paskelbti 
recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  

34.3.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą 
mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo 
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose užsienio 
mokslo leidiniuose;  

34.3.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 straipsniai paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose, ir 
vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui;  

34.3.1.5. paskelbė ne mažiau kaip 4 straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir (arba) SNIP SCOPUS.  

34.3.2. tenkina bent penkis iš 8.2 ir 8.3 punktuose išvardytų reikalavimų.  
35. Vyriausiasis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 34.3 

papunkčio reikalavimus.  
36. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai:  
36.1. turintys ne mažesnį kaip 3 metų mokslinio darbo stažą;  
36.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
36.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 16 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 4 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
36.2.2. paskelbė ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 3 paskelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir 
(arba) SNIP SCOPUS;  

36.2.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė ne mažiau kaip 
9 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose 
užsienio mokslo leidiniuose;  

36.2.4. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą mokslo šaltinių 
publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 11 mokslo straipsnius 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo 
leidiniuose.  

36.3. per pastaruosius 5 metus po disertacijos gynimo:  
36.3.1. tenkina bent vieną iš šių reikalavimų:  



36.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose, iš jų bent 3 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  

36.3.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją ir paskelbė 
ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas 
recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje;  

36.3.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą 
mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo 
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas recenzuojamame užsienio 
mokslo leidinyje;  

36.3.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 straipsniai paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose, ir 
vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui;  

36.3.1.5. paskelbė ne mažiau kaip 3 straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį IF CA ir (arba) SNIP SCOPUS.  

36.3.2. tenkina bent keturis iš 8.2 ir 8.3 punktuose išvardytų reikalavimų.  
37. Vyresnysis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 36.3 

papunkčio reikalavimus.  
38. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai:  
38.1. turintys ne mažesnį kaip 2 metų mokslinio darbo stažą;  
38.2. po daktaro laipsnio suteikimo įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
38.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš 

jų bent 2 paskelbti recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose;  
38.2.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją;  
38.2.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą mokslo šaltinių 

publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas recenzuojamame užsienio mokslo 
leidinyje.  

38.3. per pastaruosius 5 metus:  
38.3.1. tenkina bent vieną iš šių reikalavimų:  
38.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose, iš jų bent 1 paskelbtas recenzuojamame užsienio mokslo leidinyje;  
38.3.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją;  
38.3.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo studiją arba reikšmingą 

mokslo šaltinių publikaciją, arba vadovėlį aukštajai mokyklai ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo 
straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje.  

38.3.2. tenkina bent du iš 8.2 ir 8.3 papunkčiuose išvardytų darbų.  
39. Mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją tenkina 38.3 papunkčio 

reikalavimus.  
40. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, 

turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, 
paskelbę ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose.  

41. Jaunesnysis mokslo darbuotojas atestuojamas, jei per kadenciją:  
41.1. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose;  
41.2. tenkina bent vieną reikalavimą iš 8.2 ir 8.3 papunkčių.  
42. Visais atvejais Komisija, atliekanti mokslo straipsnių, mokslo darbų ir kitos veiklos 

įskaitymą ir vertinimą, turi teisę:  
42.1. monografijos ar knygos skyrius įskaityti kaip mokslo straipsnius recenzuojamuose 

leidiniuose;  
42.2. reikalaujamą minimalų mokslo straipsnių, paskelbtų recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose, skaičių sumažinti 2 už kiekvieną asmens parengtą straipsnį, paskelbtą tarptautiniame 
mokslo leidinyje;  



42.3. išimties tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką, taikyti kitus 
mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus. Išimties taikymas turėtų būti 
suderintas su Universiteto Centrinės administracijos Mokslo ir inovacijų departamentu. 
 

IV SKYRIUS 
MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, DIRBANTIEMS 

MENO SRITYJE 
 

43. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti pripažinti menininkai, kurie:  
43.1. ne mažiau kaip 5 metus ėjo docento pareigas;  
43.2. meninė ir (ar) pedagoginė veikla pelnė Lietuvos ir (ar) tarptautinį pripažinimą, turi 

palankių meninės veiklos vertinimų Lietuvos ir (ar) užsienio profesinėje spaudoje, palankiai 
vertinami profesionalių meno specialistų, ekspertų;  

43.3. kurių kūrybinė veikla įvertinta tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis ir (arba) 
kitais profesinės veiklos apdovanojimais ir (arba) kurie yra išugdę pasižymėjusių menininkų.  

43.4. per pastaruosius 5 metus:  
43.4.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
43.4.1.1. patvirtino savo kūrybinį aktyvumą įgijusiais pripažinimą Lietuvoje arba 

užsienyje bent 5 reikšmingais meno projektais ir kita nuolatine kūrybine veikla;  
43.4.1.2. parengė bent 1 autorinį kūrybos leidinį arba paskelbė bent du mokslo 

straipsnius periodiniame ar vienkartiniame kultūros ar profesiniame leidinyje;  
43.4.1.3. parengė viešoje meninėje veikloje dalyvaujančių menininkų;  
43.4.2. tenkina bent 4 reikalavimus iš 8.2, 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
44. Menininko kūrybinę veiklą turi paliudyti ryškūs, visuomenės pripažinimą pelnę meno 

kūriniai ar renginiai (muzikos, choreografijos kūriniai, albumai, koncertai, garso ar vaizdo įrašai, 
režisuoti spektakliai, kino ar televizijos filmai, sukurti vaidmenys spektakliuose, kino, televizijos 
filmuose, dailės, architektūros, dizaino darbai, parodos, projektai ir pan.), pristatyti ar kitaip 
įgyvendinti prestižinėse Lietuvos ar užsienio koncertų salėse, teatruose, meno festivaliuose ar 
konkursuose, meno galerijose, muziejuose, reikšminguose pastatuose, jų eksterjeruose ar 
interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, išspausdinti prestižiniuose 
leidiniuose ar įrašyti prestižinių garso ar vaizdo firmų įrašuose, kuruoti meno projektai viešosiose 
erdvėse Lietuvoje ar užsienyje, reikšmingi atitinkamų meno šakų raidai.  

45. Profesorius menininkas atestuojamas, jeigu per kadenciją tenkina 43.4 papunkčio 
reikalavimus.  

46. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti pripažinti menininkai, kurie:  
46.1. turi magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą;  
46.2. ne mažiau kaip 5 metus dirbo pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje; 
46.3. meninė ir (ar) pedagoginė veikla pelnė pripažinimą, turi palankių meninės veiklos 

įvertinimų spaudoje, palankiai vertinami profesionalių meno specialistų, ekspertų;  
46.4. per pastaruosius 5 metus:  
46.4.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  
46.4.1.1. patvirtina savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais 

bent 3 reikšmingais meno projektais ir kita kūrybine veikla;  
46.4.1.2. parengė bent vieną autorinį kūrybos leidinį arba paskelbė bent vieną 

mokslo straipsnį periodiniame ar vienkartiniame kultūros ar profesiniame leidinyje;  
46.4.1.3. parengė viešoje meninėje veikloje dalyvaujančių menininkų;  
46.4.2. tenkina bent 3 reikalavimus iš 8.2, 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
47. Docentų menininkų kūrybinę veiklą turi paliudyti stambūs meno kūriniai ar renginiai 

(muzikos, choreografijos kūriniai, albumai, koncertai, garso ar vaizdo įrašai, režisuoti spektakliai, 
kino ar televizijos filmai, sukurti vaidmenys spektakliuose, kino, televizijos filmuose, dailės, 
architektūros, dizaino darbai, parodos, projektai ir pan.), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestižinėse 
Lietuvos ar užsienio koncertų salėse, teatruose, meno festivaliuose ar konkursuose, meno galerijose, 



muziejuose, pastatuose, jų eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į 
gamybą, išspausdinti leidiniuose ar įrašyti garso ar vaizdo firmų įrašuose, kuruoti meno projektai 
viešosiose erdvėse Lietuvoje ar užsienyje, reikšmingi atitinkamų meno šakų raidai.  

48. Menininkų, pretenduojančių į profesoriaus ar docento pareigas, kūryba turi būti įvertinta 
Lietuvos ar užsienio meno specialistų, ekspertų.  

49. Docentas menininkas atestuojamas, jeigu per kadenciją tenkina 46.4 papunkčio 
reikalavimus.  

50. Konkurse menų studijų lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti menininkai, kurie:  
50.1. turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį 

išsilavinimą;  
50.2. ne mažiau kaip 2 metus dirbo pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje;  
50.3. per pastaruosius 5 metus: 
50.3.1.  įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 
50.3.1.1. surengė personalinę parodą registruotoje galerijoje, muziejuje ar sukūrė 

personalinės parodos apimtį atitinkančių meno projektų, arba surengė ne mažiau kaip 2 autorinius 
koncertus ar sukūrė (aranžavo) muzikos kūrinių, arba sukūrė aktorinių vaidmenų, arba režisavo 
spektaklį, renginį, arba dalyvavo jungtiniame meno projekte žinomose Lietuvos scenose, arba sukūrė 
ne mažiau kaip 10 choreografinių kompozicijų ar choreografinį spektaklį;  

50.3.1.2. paskelbė bent vieną mokslo straipsnį periodiniame ar vienkartiniame 
kultūros ar profesiniame leidinyje;  

50.3.2. tenkina bent 2 reikalavimus iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
51. Pirmenybę eiti lektoriaus pareigas turi meno aspirantūrą ar (ir) meno doktorantūrą 

baigęs ir atitinkamą kvalifikacinį laipsnį įgijęs asmuo.  
52. Lektorių menininkų kūrybinę veiklą turi paliudyti meno kūriniai ar renginiai (muzikos, 

choreografijos kūriniai, albumai, koncertai, garso ar vaizdo įrašai, režisuoti spektakliai, kino ar 
televizijos filmai, sukurti vaidmenys spektakliuose, kino, televizijos filmuose, dailės, architektūros, 
dizaino darbai, parodos, projektai ir pan.), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestižinėse Lietuvos ar 
užsienio koncertų salėse, teatruose, meno festivaliuose ar konkursuose, meno galerijose, muziejuose, 
pastatuose, jų eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, 
išspausdinti leidiniuose ar įrašyti garso ar vaizdo firmų įrašuose, kuruoti meno projektai viešosiose 
erdvėse Lietuvoje ar užsienyje, reikšmingi atitinkamų meno šakų raidai.  

53. Lektorius menininkas atestuojamas, jeigu per kadenciją tenkina 50.3 papunkčio 
reikalavimus.  

54. Konkurse menų studijų asistento pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, turintys ne 
žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Pirmenybę eiti 
asistento pareigas turi meno aspirantūrą ar (ir) meno doktorantūrą baigęs ir atitinkamą kvalifikacinį 
laipsnį įgijęs asmuo.  

55. Asistentas menininkas atestuojamas, jeigu per kadenciją:  
55.1. tenkina bent vieną iš šių reikalavimų:  
55.1.1. paskelbė bent vieną meno srities publikaciją be mokslinio aparato;  
55.1.2. dalyvavo ne mažiau kaip 4 grupinėse parodose ar meno projektuose arba surengė ir 

dalyvavo ne mažiau kaip 4 jungtiniuose koncertuose, arba sukūrė aktorinių vaidmenų, arba režisavo 
spektaklį, renginį, arba dalyvavo jungtiniame meno projekte, arba sukūrė ne mažiau kaip 5 
choreografines kompozicijas ar dalyvavo jungtiniame choreografiniame spektaklyje.  

55.2. tenkina bent vieną reikalavimą iš 8.3 ir 8.4 papunkčių.  
__________________ 

 


