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1. Nustatau, kad Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) karantino laikotarpiu
daktaro disertacijų gynimai vykdomi Universiteto Mokslo doktorantūros reglamentų nustatyta
tvarka jų organizavimui ir viešumo užtikrinimui pasitelkiant virtualias priemones. Disertacijos
gynimo posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame tiesiogiai, laikantis saugaus atstumo ir asmens
higienos reikalavimų, arba nuotoliniu būdu dalyvauja disertantas, gynimo tarybos pirmininkas
ir dar bent du gynimo tarybos nariai. Disertanto mokslinio vadovo ir mokslinio konsultanto
(jei buvo paskirtas) dalyvavimas posėdyje pageidautinas, bet nėra būtinas. Kiti disertacijos
gynimo posėdžio dalyviai posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu.
2. Rekomenduoju Universitete daktaro disertacijų gynimus nuotoliniu būdu
organizuoti ir vykdyti šia tvarka:
2.1. likus ne mažiau kaip 6 savaitėms iki numatyto disertacijos gynimo, parengta
disertacija, disertanto prašymas, adresuotas Universiteto rektoriui leisti ginti disertaciją ir kiti
daktaro disertacijos gynimo dokumentai įteikiami Universiteto Mokslo ir inovacijų
departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui (toliau – Doktorantūros ir
podoktorantūros skyrius) iš anksto suderinus, kurie iš jų siunčiami el. paštu, o kuriais
disertanto byla bus papildyta vėliau (prieš gynimą);
2.2. Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius užtikrina, kad pranešimas apie
disertacijos gynimą būtų paskelbtas Universiteto interneto svetainėje. Disertacijos gynimo
posėdžio viešumui užtikrinti Universiteto interneto svetainėje paskelbiama ir prisijungimo
prie nuotolinio posėdžio interneto nuoroda, skirta prie posėdžio prisijungti visiems norintiems
stebėti daktaro disertacijos gynimą bei vaizdo konferencijos programos pagalba dalyvauti
mokslinėje diskusijoje. Dalyvaujantis asmuo turi identifikuotis savo vardu ir pavarde.
2.3 Už tinkamą pasirengimą nuotoliniam disertacijos gynimo posėdžiui, tinkamas
technines priemones ir komunikaciją tarp proceso dalyvių atsako kamieninis akademinis
padalinys (toliau – Universiteto padalinys), kuris organizuoja daktaro disertacijos gynimą ar
doktorantūros mokykla. Universiteto padalinys paskiria asmenį, atsakingą už disertacijos
gynimo proceso nuotoliniu būdu sklandų vykdymą.
2.4. Daktaro disertacijos gynimo nuotoliniu būdu posėdis organizuojamas šia tvarka:
2.4.1. likus ne mažiau nei dviem savaitėms iki numatyto disertacijos gynimo posėdžio
apklausiami disertacijos gynimo tarybos pirmininkas bei nariai ir išsiaiškinamos jų galimybės
dalyvauti posėdyje tiesiogiai ar nuotoliniu būdu bei techninės galimybės jungtis per siūlomas
virtualias priemones;

2.4.2. likus ne mažiau nei 10 dienų iki numatyto disertacijos gynimo posėdžio,
disertantui, disertacijos gynimo tarybos pirmininkui ir nariams bei disertanto moksliniam
vadovui (jei skirtas, ir moksliniam konsultantui) el. paštu išsiunčiama prisijungimo prie
nuotolinio posėdžio interneto nuoroda. Ši nuoroda paskelbiama ir Universiteto interneto
svetainėje;
2.4.3. likus ne mažiau nei 2 dienoms iki numatyto daktaro disertacijos gynimo
posėdžio, gynimo tarybos pirmininkui perduodama disertanto disertacijos gynimo dokumentų
byla su balsavimo protokolu ir balsavimo biuleteniais (jeigu gynimo metu numatytas slaptas
balsavimas);
2.4.4. viešas disertacijos gynimo posėdis vykstantis vaizdo konferencijos būdu
įrašomas, posėdžio pradžioje apie tai informavus visus posėdžio dalyvius;
2.4.5. pasibaigus mokslinei diskusijai su disertantu, gynimo tarybos pirmininkas ir
nariai atsijungia nuo viešo posėdžio ir naudodami sukurtą elektroninę priemonę, skirtą
balsavimui (jei disertacija ginama pagal 2017 m. Universiteto mokslo doktorantūros
reglamentą), atvirai balsuodami sprendžia, ar disertantui suteiktinas mokslo daktaro laipsnis.
Jei disertacija ginama pagal 2010 m. Universiteto mokslo doktorantūros reglamentą, gynimo
tarybos nariai balsuoja slaptai, naudodami susikurtas elektronines slapto balsavimo formas.
Už atskiros balsavimui skirtos nuotolinės priemonės sukūrimą ir disertacijos gynimo tarybos
narių supažindinimą su jos naudojimu bei rekomendacijų kaip susikurti elektronines slapto
balsavimo formas pateikimą yra atsakingas Universiteto padalinio darbuotojas,
organizuojantis disertacijos gynimo posėdį nuotoliniu būdu.
2.4.6. jeigu balsavimas yra slaptas, gynimos tarybos nariai balsuoja susikurtomis
elektroninėmis slapto balsavimo formomis, savo nuomonę pateikdami gynimo tarybos
pirmininkui, kuris balsavimo rezultatus sužymi balsavimo biuleteniuose;
2.4.6. priėmę sprendimą dėl daktaro laipsnio suteikimo disertantui, gynimo tarybos
pirmininkas ir nariai vėl prisijungia prie viešo disertacijos gynimo posėdžio. Pirmininkas
supažindina posėdžio dalyvius su balsavimo rezultatai, užpildo ir pasirašo balsavimo
protokolą;
2.4.7. balsavimo protokolą saugo disertacijos gynimą nuotoliniu būdu organizavęs
Universiteto padalinys ar doktorantūros mokykla, kurie suderina su disertacijos gynimo
tarybos nariais laiką ir vietą, kada jie pasirašys balsavimo protokolą. Pasirašytas balsavimo
protokolas kartu su kitais disertanto dokumentais perduodamas Doktorantūros ir
podoktorantūros skyriui, kuris pasirūpina daktaro diplomo išrašymu ir įteikimu disertantui.
3. Pavedu Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
kamieninių akademinių padalinių vadovus, mokslo krypčių doktorantūros komitetų
pirmininkus ir doktorantūros mokyklos vadovus bei paskelbti Universiteto interneto
svetainėje.
Mokslo prorektorė

prof. Edita Sužiedelienė

Parengė
Virginija Uksienė
Supažindinti: Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių, Mokslo krypčių doktorantūros komitetus,
padalinius.

