PRIĖMIMO Į MOKSLO DOKTORANTŪRĄ VILNIAUS UNIVERSITETE
2017 M. TAISYKLĖS
Bendroji dalis
1. Doktorantų priėmimo į Vilniaus universitetą (toliau – Universitetas) 2017 m. taisyklės
(toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria stojantieji 2017 m. priimami į trečiosios pakopos
(doktorantūros) studijas į Universitetui suteiktas mokslo kryptis.
2. Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją, gali
pretenduoti į valstybės finansuojamas (nuolatinės studijų formos) ir valstybės nefinansuojamas
(ištęstinės studijų formos) studijų vietas.
3. Į doktorantūrą stojantieji priimami atviro konkurso būdu pagal konkursinį balą.
4. Konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jį atitinkančios kvalifikacijos
suteikimą patvirtinančio) diplomo priedėlio pažymių vidurkio, atrankos procedūros (stojamojo
egzamino, mokslinio projekto ir/ar pokalbio) bei mokslo darbų (jeigu stojantysis tokių turi)
įvertinimų suma.
5. Informacija, reikalinga pažymių svertiniam vidurkiui apskaičiuoti, tų asmenų, kurie
antrosios pakopos išsilavinimą įgijo Universitete, imama iš magistro diplomų ir jo priedėlių,
esančių Universiteto duomenų bazėje. Kitų asmenų – iš atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančių
baigimo dokumentų. Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti pripažinti Lietuvos
Respublikoje numatyta tvarka. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į
Studijų kokybės vertinimo centrą, jeigu to paprašo Universitetas.
6.
Priėmimo procedūros seka:
6.1. stojamosios studijų įmokos mokėjimas;
6.2. prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų teikimas internetu;
6.3. atrankos procedūra (mokslinio projekto rengimas, jeigu toks numatytas; stojamasis
egzaminas ar pokalbis);
6.4. studijų sutarties pasirašymas.
Stojamoji studijų įmoka
7.
Stojamoji studijų įmoka – 15,00 EUR. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką,
nurodytos Universiteto tinklalapyje adresu: http://www.vu.lt/lt/studijos/doktorantura-irrezidentura/doktorantams/priemimas-dokt.
8.
Užregistravus prašymą leisti dalyvauti konkurse į doktorantūrą ir neįstojus studijuoti,
stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Prašymo leisti dalyvauti konkurse ir dokumentų pateikimo tvarka
9.
Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų vietą, galima pateikus
nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF
formatu) pateikiami internetu nuo birželio 1 d. iki birželio 27 d. 24:00 val.

10. Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos Priėmimo į trečiosios
pakopos studijas internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS) dalys, t. y. stojančiojo
asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, kiti duomenys; ir yra prikabintos priedų
kopijos:
10.1. gyvenimo aprašymo;
10.2. asmens dokumento;
10.3. magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (jeigu ISAS nėra
duomenų apie jūsų pažymių vidurkį);
10.4. dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurios tematiką
pretenduojama;
10.5. savo mokslo darbų ir/ar konferencijoje skaitytų pranešimų (jeigu tokių turi) sąrašo
(darbų ar pranešimų atspaudus stojantieji turi atsinešti į pokalbį ar egzaminą);
10.6. stojamosios įmokos kvito;
10.7. pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu jos
prašė Universitetas);
10.8. pavardės keitimą liudijančio dokumento.
11. Pateiktą informaciją galima koreguoti iki birželio 27 d. 24:00 val. Jeigu prašymas
koreguojamas keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.
12. Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas
laikomas neužregistruotu.
Atrankos procedūra
13. Atrankos procedūra, taikoma konkrečiai mokslo krypčiai, yra nustatyta 2017 m.
balandžio 19 d. mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–416 ir yra skelbiama Universiteto
tinklalapyje.
14. Visi stojantieji privalo atvykti į numatytą pokalbį arba į stojamąjį egzaminą. Atskirais
atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūros studijas pokalbyje sprendžia mokslo
krypties doktorantūros komitetas.
15. Stojant į kai kurių mokslo krypčių doktorantūrą (žr. įsakymo D–416 priedą Nr. 2)
stojantieji turi parengti mokslinį projektą.
16. Moksliniai projektai doktorantūros komitetams pateikiami nuo birželio 12 d. iki 23 d.
(imtinai). Projektų rengimo formą, pateikimo būdą ir datą doktorantūros komitetai patikslina ir
paskelbia Universiteto padalinių internetiniuose tinklalapiuose.
17. Pokalbis arba egzaminas Universiteto padaliniuose vyks 2017 m. birželio 28–30 d.
(konkreti diena kiekvienai mokslo krypčiai nurodyta pridedame grafike). Ateidami į pokalbį ar
egzaminą stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų atspaudus (jeigu turi).
18. Konkursinio balo mažėjimo tvarka sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė kiekvienoje
mokslo kryptyje arba mokslo krypties tematikoje, jeigu tai yra numatęs mokslo krypties
doktorantūros komitetas. Pirmumo teisę turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.
19. Stojantiesiems į doktorantūrą, jeigu jie sutinka, gali būti pasiūlyta kita tematika, nei jie
buvo pasirinkę pateikdami prašymą.
20. Pakviestaisiais užimti valstybės finansuojamą doktorantūros studijų vietą laikomi tie
asmenys, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto
nustatytą studijų vietų kvotą.

21. Paskirsčius mokslo krypčių valstybės finansuojamas doktorantūros vietas Universitete,
stojančiajam gali būti pasiūlyta užimti valstybės nefinansuojamą doktorantūros studijų vietą.
22. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį ir
Rektoriaus įsakymu yra priimami studijuoti.
23. Priėmimo į doktorantūros studijas rezultatai skelbiami ISAS sistemoje nuo liepos 4 d.
13 val.
Studijų sutarčių sudarymas
24. Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti studijų sutartį su Universitetu.
25. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje
liepos 10–14 dienomis.
26. Jeigu pakviestieji studijuoti nustatytais terminais, kurie pasibaigus priėmimui bus
paskelbti Universiteto tinklalapyje, sutarties nesudaro, pakvietimas studijuoti Universitete
nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
Kita svarbi informacija
27. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimas.
Tokiu atveju, papildomas priėmimas būtų vykdomas 2017 m. rugsėjo mėn. Apie tai būtų skelbiama
papildomai Universiteto internetiniame tinklalapyje.
28. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima mokslo krypties
doktorantūros komitetas.
29. Nepakviestas studijuoti Universitete stojantysis iki liepos 7 d. 10 val. gali teikti
apeliaciją dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūrą procedūrinių
pažeidimų, taip pat kitais tiesiogiai su priėmimu į doktorantūrą susijusiais klausimais. Apeliacijos
teikiamos Doktorantūros ir rezidentūros skyriui, jas liepos 7 d. svarsto mokslo prorektoriaus
įsakymu sudaryta komisija.
30. Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Vilniaus universitete
teikiama bei dėl doktorantūros programos pasirinkimo konsultuojama darbo dienomis nuo 9 iki 16
val. Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje. Universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus
adresas ir telefonai: Universiteto g. 3, 352 kabinetas, Vilnius; telefonai (8 5) 268 7095, 268 7093;
elektroninis paštas drs@cr.vu.lt; interneto tinklalapis http://www.vu.lt/lt/studijos/doktorantura-irrezidentura.

Atrankos procedūrų (pokalbio/ egzamino) grafikas stojantiems į doktorantūrą 2017 m.
HUMANITARINIAI mokslai
Filosofijos mokslo krypties
Filologijos mokslo krypties
Istorijos mokslo krypties
Etnologijos mokslo krypties

birželio 30 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 28 d.

1000 val.
1000 val.
1000 val.
900 val.

SOCIALINIAI mokslai
Teisės mokslo krypties
Politikos mokslų krypties
Vadybos mokslo krypties
Ekonomikos mokslo krypties
Sociologijos mokslo krypties
Psichologijos mokslo krypties
Edukologijos mokslo krypties
Komunikacijos ir informacijos mokslo krypties
FIZINIAI mokslai

birželio 30 d.
birželio 30 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d
birželio 30 d.
birželio 29 d.

900 val.
900 val.
1000 val.
1000 val.
1000 val.
1000 val.
1000 val.
1400 val.

Matematikos mokslo krypties
Fizikos mokslo krypties
Chemijos mokslo krypties
Biochemijos mokslo krypties
Geologijos mokslo krypties
Fizinės geografijos mokslo krypties
Informatikos mokslo krypties
BIOMEDICINOS mokslai

birželio 30 d
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 30 d.
birželio 29 d.

1000 val.
900 val.
900 val.
1000 val.
1000 val.
900 val.
900 val.

Biologijos mokslo krypties
Biofizikos mokslo krypties
Zoologijos mokslo kryptis
Medicinos mokslo krypties
Odontologijos mokslo krypties
Visuomenės sveikatos mokslo krypties
TECHNOLOGIJOS mokslai
Chemijos inžinerijos mokslo krypties
Informatikos inžinerijos mokslo krypties
Medžiagų inžinerijos mokslo krypties

birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 29 d.

1000 val.
1000 val.
900 val.
1000 val.
1000 val.
1000 val.

birželio 29 d.
birželio 29 d.
birželio 30 d.

1000 val.
900 val.
1030 val.

