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DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALŪS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse pareigoms eiti ar būti atestuoti einamoms 

pareigoms, privalo atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų atitikimas negarantuoja, kad pretendentas laimės konkursą pareigoms eiti, tačiau tai yra 

sąlyga dalyvauti konkurse. 

2. Kamieninio akademinio padalinio taryba turi teisę teikti Universiteto senatui tvirtinti 

aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus. Kamieninio akademinio padalinio taryba turi teisę nustatyti 

pretendentams specialius konkursinius reikalavimus, kurie turi būti įtraukti į konkurso sąlygas. 

 

II SKYRIUS 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIES AKADEMINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  

 

3. Profesoriaus pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 8 

tarptautinio lygio1 mokslinius straipsnius, iš jų ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose užsienio leidiniuose. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti 

už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose užsienio mokslo 

leidiniuose.  

4. Docento pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose. Docento pareigas einantys mokslininkai 

gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose 

užsienio mokslo leidiniuose. 

5. Asistento pareigas siekiantis užimti pretendentas turi būti mokslininkas. Asistento pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

6. Jaunesniojo asistento pareigas siekiantis užimti tyrėjas turi turėti magistro ar jam 

prilyginamą kvalifikaciją. Atestuojamasis per 5 metų laikotarpį turi vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) 

socialinės ar kultūrinės plėtros darbus. 

7. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti 

paskelbęs ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslinių straipsnių, iš jų ne mažiau kaip 5 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 8 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose. 

                                                 
1 Leidinio ir jame paskelbtos publikacijos lygį įvertina padalinio komisija. 
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8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs 

ne mažiau kaip 10 tarptautinio lygio mokslinių straipsnių, iš jų ne mažiau kaip 4 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose užsienio 

mokslo leidiniuose. 

9. Mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau 

kaip 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Mokslo darbuotojo pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 3 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

10. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti tyrėjas turi turėti ne žemesnį 

nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti 

mokslinius tyrimus. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys tyrėjai gali būti atestuoti už 5 

metų laikotarpį, jeigu per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose 

11. Tarptautinėse mokslo leidyklose2 išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 2 

autoriniai lankai, mokslinių šaltinių ir mokslo darbų vertimų 4 autoriniai lankai (autoriniai lankai gali 

būti sumuojami) prilyginami 1 moksliniam straipsniui užsienio mokslo leidinyje. Nacionalinėse ir 

kitose leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių, mokslinių šaltinių ir mokslo darbų 

vertimų leidimų 2 autoriniai lankai, moksliškai susistemintas duomenų rinkinys (kuris visas ar jo 

metaduomenys skelbiami viešai), sudarytas mokslo leidinys, tarptautinio ir nacionalinio lygio mokslo 

renginių leidinys, kitas taikomojo mokslo darbo leidinys prilyginami 1 moksliniam straipsniui 

recenzuojamame mokslo leidinyje, 3 užsienio mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų 

recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui užsienio 

leidinyje, 3 mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos 

publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje. 

12. Tarptautinių mokslo programų projekto, kuriame vykdomi moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP), koordinavimas prilyginamas 4 moksliniams straipsniams 

užsienio mokslo leidinyje, tarptautinio mokslo projekto, kuriame nevykdoma MTEP, koordinavimas 

arba projekto, kuriame vykdomas MTEP, darbų paketo koordinavimas – 2 moksliniams straipsniams 

užsienio mokslo leidinyje, nacionalinio MTEP projekto koordinavimas – 1 moksliniam straipsniui 

recenzuojamame mokslo leidinyje.  

13. Profesoriaus, vyriausiojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti 

mokslininkas ir po prilyginimo turi turėti bent 2 mokslinius straipsnius užsienio leidiniuose, docento 

pareigas siekiantis užimti mokslininkas po prilyginimo turi turėti ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį 

užsienio leidinyje. Atestuojami už 5 metų laikotarpį profesoriai, vyriausieji ir vyresnieji mokslo 

darbuotojai po prilyginimo turi turėti ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį užsienio mokslo leidinyje, 

reikalavimas turėti mokslinį straipsnį užsienio mokslo leidinyje gali būti netaikomas, jei 

atestuojamasis paskelbė monografiją tarptautinėje mokslo leidykloje. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES AKADEMINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  

 

14. Profesoriaus pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 8 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 mokslinius 

                                                 
2 Tarptautinė mokslo leidykla – leidykla ar leidėjas, nuolat leidžiantis tarptautiniu mastu pripažintus periodinius, 

tęstinius ir vienkartinius mokslo leidinius, teikiantis informacijos apie leidyklos pobūdį, recenzavimo tvarką ir tarptautinį 

pripažinimą. Leidyklos ar leidėjo tarptautiškumą nustato padalinio komisija. 
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straipsnius tarptautinio lygio leidiniuose3. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti 

atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius tarptautinio lygio 

mokslo leidiniuose.  

15. Docento pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius 

straipsnius tarptautinio lygio leidiniuose. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti 

už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį tarptautinio lygio mokslo leidinyje. 

16. Asistento pareigas siekiantis užimti pretendentas turi būti mokslininkas. Asistento pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

17. Jaunesniojo asistento pareigas užimantis tyrėjas per 5 metų laikotarpį turi vykdyti 

mokslinių tyrimų ir (ar) socialinės ar kultūrinės plėtros darbus. 

18. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti 

paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių, iš jų ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius 

tarptautinio lygio leidiniuose. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti 

atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius, iš jų ne 

mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautinio lygio mokslo leidiniuose. 

19. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs 

ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių, iš jų ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius tarptautinio 

lygio leidiniuose. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 

5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius, iš jų ne mažiau kaip 2 

mokslinius straipsnius tarptautinio lygio mokslo leidiniuose. 

20. Mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau 

kaip 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Mokslo darbuotojo pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 3 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

21. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti tyrėjas turi turėti ne žemesnį 

nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti 

mokslinius tyrimus. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys tyrėjai gali būti atestuoti už 5 

metų laikotarpį, jeigu per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose. 

22. Tarptautinėse mokslo leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 2 

autoriniai lankai (autoriniai lankai gali būti sumuojami) prilyginami 1 moksliniam straipsniui 

tarptautinio lygio leidinyje. Nacionalinėse ir kitose leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų 

ar jų dalių 2 autoriniai lankai, moksliškai susistemintas duomenų rinkinys (kuris visas ar jo 

metaduomenys skelbiami viešai), sudarytas mokslo leidinys, tarptautinio ir nacionalinio mokslo 

renginio leidinys, taikomojo mokslo darbo leidinys, žemėlapis prilyginami 1 moksliniam straipsniui 

recenzuojamame mokslo leidinyje, teisės akto komentaras prilyginamas 2 straipsniams 

recenzuojamame mokslo leidinyje, 3 užsienio mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų 

recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui tarptautinio 

lygio leidinyje, 3 mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos 

publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje. 

23. Tarptautinių mokslo programos projekto, kuriame vykdomi MTEP, koordinavimas 

prilyginamas 4 moksliniams straipsniams tarptautinio lygio leidinyje, tarptautinės mokslo programos 

projekto, kuriame nevykdoma MTEP, koordinavimas arba projekto, kuriame vykdomas MTEP, darbų 

paketo koordinavimas – 2 moksliniams straipsniams tarptautinio lygio leidinyje.  

                                                 
3 Tarptautinio lygio leidinys – „Clarivate Analytics Web of Science“ ir (ar) SCOPUS duomenų bazėse referuojami 

žurnalai ir (ar) kiti recenzuojami užsienio leidiniai, kurių tarptautinį lygį pripažįsta padalinio komisija. 

. 
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24. Profesoriaus, vyriausiojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti 

mokslininkas ir po prilyginimo turi turėti bent 2 mokslinius straipsnius tarptautinio lygio leidiniuose, 

docento pareigas siekiantis užimti mokslininkas po prilyginimo turi turėti ne mažiau kaip 1 mokslinį 

straipsnį tarptautinio lygio leidinyje. Atestuojami už 5 metų kadenciją profesoriaus, vyriausiojo ar 

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose dirbantys mokslininkai po prilyginimo turi turėti ne mažiau 

kaip 1 mokslinį straipsnį tarptautinio lygio mokslo leidinyje, reikalavimas turėti mokslinį straipsnį 

užsienio mokslo leidinyje gali būti netaikomas, jei atestuojamasis paskelbė monografiją tarptautinėje 

mokslo leidykloje. 

 

IV SKYRIUS 

FIZINIŲ, ŽEMĖS ŪKIO, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRIČIŲ 

AKADEMINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI 

REIKALAVIMAI  

 

25. Profesoriaus pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 8 

mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Clarivate 

Analytics Web of Science duomenų bazėje (toliau – CA WoS). Profesoriaus pareigas einantys 

mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius 

straipsnius CA WoS. 

26. Docento pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius CA WoS. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų 

laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius CA WoS. 

27. Asistento pareigas siekiantis užimti pretendentas turi būti mokslininkas. Asistento pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 

mokslinius straipsnius recenzuojamuose leidiniuose. 

28. Jaunesniojo asistento pareigas užimantis tyrėjas per 5 metų laikotarpį turi vykdyti 

mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus. 

29. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti 

paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių CA WoS. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas 

einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 8 

mokslinius straipsnius CA WoS. 

30. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs 

ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius CA WoS. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys 

mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius 

straipsnius CA WoS. 

31. Mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti mokslininkas turi būti paskelbęs ne mažiau 

kaip 3 mokslinius straipsnius CA WoS. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti 

atestuoti už 5 metų laikotarpį, jei per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius CA WoS. 

32. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti tyrėjas turi turėti ne žemesnį 

nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti 

mokslinius tyrimus. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys tyrėjai gali būti atestuoti už 5 

metų laikotarpį, jeigu per jį paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose. 

33. Tarptautinėse mokslo leidyklose išleista mokslo monografija, Europos patentų biure, 

Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų ar Japonijos patentų biure išduotas patentas, 

Europos centralizuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų ar gyvūnų veislė 

prilyginami 2 moksliniams straipsniams CA WoS, tarptautinėse mokslo leidyklose išleistos mokslo 

monografijos skyrius, užsakomųjų darbų 50 tūkst. EUR prilyginama 1 moksliniam straipsniui CA 

WoS leidinyje. Vykdytos eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos rezultatai (sukurta ir įdiegta 

technologija, prototipas, algoritmas, moksliškai susistemintas duomenų rinkinys, kuris visas ar jo 

metaduomenys skelbiami viešai), padalinio komisijos sprendimu gali būti prilyginami 1–3 

straipsniams CA WoS leidinyje, atsižvelgiant į mokslo krypties (šakos) specifiką 1–3 straipsniai 
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tarptautinio lygio konferencijų medžiagoje, referuojamoje CA WoS, padalinio komisijos sprendimu 

gali būti prilyginami 1 straipsniui CA WoS leidinyje. 

34. Moksliniams straipsniams, kurių bendraautorių skaičius viršija 100, taikomas  koeficientas 

ne didesnis kaip 0,5, kurių bendraautorių skaičius viršija 1 000 – ne didesnis kaip 0,3, išskyrus tuos 

atvejus, jei konkurse dalyvaujantis ir (ar) atestuojamas asmuo yra pagrindinis autorius. Padalinio 

komisijos sprendimu gali būti nustatyti mažesni koeficientai. 

35. Tarptautinių mokslo programų projekto, kuriame vykdomi MTEP, koordinavimas 

prilyginamas 4 moksliniams straipsniams CA WoS, tarptautinės mokslo programos projekto, kuriame 

nevykdoma MTEP, koordinavimas arba projekto, kuriame vykdomas MTEP, darbų paketo 

koordinavimas – 2 moksliniams straipsniams CA WoS leidinyje.  

36. Profesoriaus, vyriausiojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas siekiantis užimti 

mokslininkas ir po prilyginimo turi turėti bent 3 mokslinius straipsnius CA WoS, docento pareigas 

siekiantis užimti mokslininkas po prilyginimo turi turėti ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį CA WoS. 

Atestuojami už 5 metų kadenciją profesoriaus, vyriausiojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose 

dirbantys mokslininkai po prilyginimo turi turėti ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius CA WoS, 

docento – ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį CA WoS. 

 

______________________ 


