
Kvalifikaciniai reikalavimai 

humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslininkų (tarybos narių)  

dalyvaujančių daktaro disertacijų gynimuose 

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Valstybinių mokslo ir studijų 

institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto 

2018 m. birželio 28 d, Lietuvos mokslo tarybos. pirmininko įsakymu Nr. V-340, 5.2 punkto 

reikalavimus:  

„5.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų 

rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose arba monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent tris iš 4.1 

papunktyje ir bent keturis iš 4.2 ir 4.3 papunkčiuose išvardytų darbų.“ 

 
4.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbia: 

4.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose; 

4.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, 

toliau – recenzuojami mokslo leidiniai); 

4.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, 

toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai); 

4.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų analitinėse 

recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar profesiniuose leidiniuose; 

4.1.5. pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose. 

 

4.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą: 

4.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius 

mokslo leidinius; 

4.2.2. 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, svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, 

išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.; 

4.2.3. 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 mokslo 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, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba yra tokio 

komiteto ar tarybos narys); 

4.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto 

koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas); 

4.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose. 

 

4.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla: 

4.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar) metodinių priemonių; 

4.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja podoktorantūros 

stažuotėms; 

4.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir visai 

visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose; 

4.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus; 

4.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria mokslo žinių 

sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan. 


