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PATVIRTINTA 

2013-12-17 Vilniaus universiteto  

Senato nutarimu Nr. S-2013-8-2 

 

VII.  MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI  

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ  

PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI  

 

7.1. Kvalifikaciniai universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai 

reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu 

siekiantiems eiti universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas ir atestuojamiems 

šioms pareigoms. Kamieninio akademinio padalinio Taryba turi teisę teikti Senato komisijai tvirtinti 

aukštesnius nei Nuostatuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Kamieninio 

akademinio padalinio Taryba turi teisę nustatyti pretendentams specialius konkursinius reikalavimus, 

kurie turi būti įtraukti į konkurso sąlygas. 

7.2. Pretendentų akademinės veiklos kokybę vertina Priėmimo-atestacijos komisijos. Vertindamos 

pretendentus eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo darbuotojo ir vyresniojo mokslo darbuotojo 

pareigas, jos vadovaujasi akademinės veiklos vertinimo tvarkos aprašu (2 priedas). 

7.3. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dirbantiems fizinių, 

biomedicinos ir technologijos mokslų srityse:  

7.3.1. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie po daktaro 

mokslo laipsnio jiems suteikimo: 

7.3.1.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:  

7.3.1.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“ (toliau – 

tarptautiniai mokslo leidiniai) ir (arba) recenzuotų mokslinių monografijų dalių, skyrių, iš jų 

ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus;  

7.3.1.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą mokslinę monografiją, išleistą 

tarptautiniu mastu pripažintos mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, 

išleistos tarptautiniu mastu pripažintos mokslinės leidyklos, dalį, kai mokslininko indėlis ne 

mažesnis kaip 5 autoriniai lankai; 

7.3.1.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir gavo pripažintų ir įdiegtų eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė 

reikšmingų pramoninės nuosavybės objektų (patentų, įregistruotų Europos patentų tarnyboje 

(EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba 

Japonijos patentų tarnyboje, licencijuotų patentų ir pan.) arba tarptautiniuose kataloguose 

registruotų ir turinčių autorystę patvirtinančius dokumentus augalų ir gyvūnų veislių, ląstelių 

linijų, mikroorganizmų kamienų; 

7.3.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.3.1.3. vadovavo moksliniams tyrimams kaip konkursinio projekto ar oficialiai patvirtintos 

temos vadovas arba subūrė tyrėjų grupę svarbiam moksliniam uždaviniui spręsti, arba kitaip 

pademonstravo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srities vadybinius gebėjimus; 
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7.3.1.4. turi ne mažesnę kaip penkerių metų paskaitų skaitymo bet kurios pakopos studentams 

patirtį; 

7.3.1.5. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, vadovėlį ar 

kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.3.1.6. vadovavo bent vieno mokslo daktaro rengimui arba bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų arba kitų mokslinių darbų, kurių pagrindu paskelbtos ne mažiau kaip 3 

recenzuojamos mokslinės publikacijos; 

7.3.1.7. turi mokslo renginių organizavimo ar mokslo ekspertinės,  ar recenzavimo, ar mokslo 

populiarinimo veiklos patirties. 

7.3.2. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu 

per kadenciją:  

7.3.2.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

7.3.2.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir (arba) recenzuotų mokslinių monografijų dalių, skyrių; 

7.3.2.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos 

mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, išleistos tarptautiniu mastu 

pripažintos mokslinės leidyklos, dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai 

lankai; 

7.3.2.1.3. gavo pripažintų ir įdiegtų eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė pramoninės 

nuosavybės objektų (patentų, užregistruotų Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių 

Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje, 

licencijuotų patentų ir pan.) arba tarptautiniuose kataloguose registruotų ir turinčių autorystę 

patvirtinančius dokumentus augalų ir gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų; 

7.3.2.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų 

pranešimuose; 

7.3.2.3. vadovavo moksliniams tyrimams;  

7.3.2.4. skaitė paskaitas bet kurios pakopos studentams;  

7.3.2.5. parengė arba atnaujino studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, 

vadovėlį ar kitą studijų procesui naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.3.2.6. dalyvavo vykdant doktorantūros arba rezidentūros studijas arba vadovavo bet kurios 

pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniams darbams;  

7.3.2.7. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 

7.3.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, 

kurie po daktaro mokslo laipsnio jiems suteikimo: 

7.3.3.1. iš viso paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.3.3.2. vadovavo moksliniams tyrimams kaip konkursinio projekto ar oficialiai patvirtintos 

temos vadovas arba subūrė tyrėjų grupę svarbiam moksliniam uždaviniui spręsti;  

7.3.3.3. vadovavo bent vieno mokslo daktaro rengimui arba bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų arba kitų mokslinių darbų, kurių pagrindu paskelbtos ne mažiau kaip 3 

recenzuojamos mokslinės publikacijos; 

7.3.3.4. turi mokslo renginių organizavimo ar mokslo ekspertinės, ar recenzavimo, ar mokslo 

populiarinimo veiklos patirties. 
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7.3.4. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją: 

7.3.4.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.3.4.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir (arba) recenzuotų mokslinių monografijų dalis,  skyrius;  

7.3.4.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir recenzuotą mokslinę monografiją, išleistą tarptautiniu mastu pripažintos 

mokslinės leidyklos, arba recenzuotos mokslinės monografijos, išleistos tarptautiniu mastu 

pripažintos mokslinės leidyklos, dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai 

lankai; 

7.3.4.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, gavo pripažintų ir įdiegtų eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė 

reikšmingų pramoninės nuosavybės objektų (patentų, užregistruotų Europos patentų tarnyboje 

(EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba 

Japonijos patentų tarnyboje, licencijuotų patentų ir pan.) arba tarptautiniuose kataloguose 

registruotų ir turinčių autorystę patvirtinančius dokumentus augalų ir gyvūnų veislių, ląstelių 

linijų, mikroorganizmų kamienų; 

7.3.4.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.3.4.3. vadovavo moksliniams tyrimams; 

7.3.4.4. dalyvavo vykdant doktorantūros studijas arba vadovavo bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui; 

7.3.4.5. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 

7.3.5. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio 

jiems suteikimo: 

7.3.5.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.3.5.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose arba recenzuotų mokslinių monografijų dalių, skyrių, iš jų ne mažiau kaip 

3 straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Ne mažiau kaip 2 moksliniai straipsniai turi 

būti paskelbti per pastaruosius 5 metus;  

7.3.5.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją arba recenzuotos mokslinės 

monografijos dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai;  

7.3.5.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose ir gavo eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė pramoninės 

nuosavybės objektų; 

7.3.5.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydami pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.3.5.3.  dalyvavo moksliniuose tyrimuose kaip konkursinio projekto arba oficialiai 

patvirtintos temos vadovas ar vykdytojas; 

7.3.5.4. turi ne mažesnę kaip trejų metų paskaitų skaitymo arba vadovavimo bet kurios 

pakopos studijų programų numatytiems seminarams (pratyboms, laboratoriniams darbams ir 

pan.) patirtį;  
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7.3.5.5. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, vadovėlį, kitą 

studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.3.5.6. vadovavo bet kurios pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui arba studentų 

moksliniam darbui;  

7.3.5.7. turi mokslo renginių organizavimo ar mokslo ekspertinės,  ar recenzavimo, ar mokslo 

populiarinimo veiklos patirties. 

7.3.6. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu per 

kadencijos laikotarpį:  

7.3.6.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.3.6.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose ir / arba recenzuotų mokslinių monografijų dalių, skyrių, iš jų bent 2 

mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;  

7.3.6.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją arba recenzuotos mokslinės 

monografijos dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai;  

7.3.6.1.3. paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose periodiniuose mokslo 

leidiniuose ir gavo eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė pramoninės nuosavybės 

objektų; 

7.3.6.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų 

pranešimuose; 

7.3.6.3. dalyvavo moksliniuose tyrimuose kaip projekto ar temos vadovas ar vykdytojas; 

7.3.6.4. skaitė paskaitas bet kurios pakopos studentams;  

7.3.6.5. parengė arba atnaujino studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, 

vadovėlį ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.3.6.6. dalyvavo vykdant doktorantūros arba rezidentūros studijas arba vadovavo bet kurios 

pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui;  

7.3.6.7. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje, ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 

7.3.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie 

po daktaro laipsnio jiems suteikimo:  

7.3.7.1. iš viso paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.3.7.2. dalyvavo moksliniuose tyrimuose kaip konkursinio projekto arba oficialiai patvirtintos 

temos vadovas ar vykdytojas; 

7.3.7.3. turi mokslo renginių organizavimo ar mokslo ekspertinės, ar recenzavimo, ar mokslo 

populiarinimo veiklos patirties. 

7.3.8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją: 

7.3.8.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.3.8.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose ir / arba recenzuotų mokslinių monografijų dalis, skyrius;  

7.3.8.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose ir recenzuotą mokslinę monografiją arba recenzuotos mokslinės 

monografijos, dalį, kai mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai;  
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7.3.8.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose ir gavo eksperimentinės plėtros rezultatų arba sukūrė pramoninės 

nuosavybės objektų;  

7.3.8.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų 

pranešimuose; 

7.3.8.3. dalyvavo moksliniuose tyrimuose kaip vadovas ar vykdytojas; 

7.3.8.4. dalyvavo vykdant doktorantūros arba rezidentūros studijas arba vadovavo bet kurios 

pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui;  

7.3.8.5. organizavo mokslo renginius arba dalyvavo mokslo ekspertinėje ar recenzavimo, ar 

mokslo populiarinimo veikloje. 

7.3.9. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai arba asmenys, turintys 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. 

7.3.10. Per penkerių metų kadenciją lektoriaus pareigas einantis asmuo turi dėstyti studentams, 

dirbti metodinį darbą, vykdyti eksperimentinės plėtros darbus.  

7.3.11. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, turintys ne žemesnį kaip 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. 

7.3.12. Per penkerių metų kadenciją asistento pareigas einantis asmuo turi padėti dirbti mokslinį, 

metodinį ir pedagoginį darbą ir paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame mokslo 

leidinyje. 

7.3.13. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, paskelbę ne 

mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose.  

7.3.14. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, 

jeigu per kadenciją paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

mokslo leidiniuose arba knygų skyrių, arba recenzuotą mokslinę monografiją arba atliko 

eksperimentinės plėtros darbų.   

7.3.15. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, 

turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir 

paskelbę bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje.  

7.3.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose.  

7.4. Nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dirbantiems humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse: 

7.4.1. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie po daktaro 

laipsnio jiems suteikimo: 

7.4.1.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:  

7.4.1.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus;  

7.4.1.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir išleido ne disertacijos 

pagrindu parengtą recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją arba monografijos (-ų) ar 

studijos (-ų) dalį (-is), kurios (-ių) apimtis ne mažesnė kaip 10 autorinių lankų; 
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7.4.1.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus;  

7.4.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų 

pranešimuose; 

7.4.1.3. turi ne mažesnę kaip penkerių metų paskaitų skaitymo bet kurios pakopos studentams 

patirtį; 

7.4.1.4. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, vadovėlį ar 

kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.4.1.5. vadovavo bent vieno mokslo daktaro rengimui arba bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų arba kitų mokslinių darbų, kurių pagrindu paskelbtos ne mažiau kaip 3 

recenzuojamos mokslinės publikacijos; 

7.4.1.6. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityje įvykdė bent tris iš 

šių reikalavimų: 

7.4.1.6.1. rengė mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengė (ir sudarė) 

periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius; 

7.4.1.6.2. rengė 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, teritorijų planus ir pan.; 

7.4.1.6.3. vykdė socialinės ar kultūrinės plėtros darbus, buvo ekspertinių mokslo 

organizacijų narys (jų atstovas);  

7.4.1.6.4. vykdė ekspertinę, mokslo organizavimo ir kitą taikomąją mokslinę veiklą 

(vadovavo tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos 

komitetui ar buvo jo narys; vadovavo nacionalinio, tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio 

arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvo tokio leidinio vyriausiasis redaktorius 

ar redakcinės kolegijos narys; vadovavo doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai 

arba buvo tokios komisijos ar tarybos narys, buvo disertacijos oponentas); 

7.4.1.6.5. dalyvavo tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (buvo 

pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas); 

7.4.1.6.6. dalyvavo mokslinėse stažuotėse, mokslinių ar pedagoginių mainų programose; 

7.4.1.6.7. parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, iš jų profesinei 

auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų 

kultūros ar profesiniuose leidiniuose; 

7.4.1.6.8. skaitė viešų paskaitų; 

7.4.1.6.9. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai 

skleidė mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan. 

7.4.2. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu 

per kadenciją:  

7.4.2.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

7.4.2.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.2.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė 

kaip 10 autorinių lankų; 
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7.4.2.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir monografijos (-ų) ar 

studijos (-ų) dalį (-is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai; 

7.4.2.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose; 

7.4.2.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.2.3. skaitė paskaitas bet kurios pakopos studentams;  

7.4.2.4. parengė arba atnaujino studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, 

vadovėlį ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.4.2.5. dalyvavo vykdant doktorantūros arba rezidentūros studijas arba vadovavo bet kurios 

pakopos studentų baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui; 

7.4.2.6. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityje įvykdė bent du iš 

7.4.1.6 punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.3. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, 

kurie po daktaro laipsnio jiems suteikimo:  

7.4.3.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

7.4.3.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 5 

mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.4.3.1.2. ne disertacijos pagrindu parengė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, 

kurios apimtis ne mažesnė kaip 10 autorinių lankų, ir ne mažiau kaip 10 straipsnių 

recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.3.1.3. paskelbė recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-

is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 10 autorinių lankų, ir ne mažiau kaip 10 mokslinių 

straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, 

iš jų ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.4.3.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydami pranešimus ar plenarines paskaitas 

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.3.3. per pastaruosius 5 metus taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė 

bent penkis iš šių reikalavimų: 

7.4.3.3.1. rengė mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengė (ir sudarė) 

periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius; 

7.4.3.3.2. rengė 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, teritorijų planus ir pan.; 

7.4.3.3.3. vykdė socialinės ar kultūrinės plėtros darbus, buvo ekspertinių mokslo 

organizacijų narys (jų atstovas); 

7.4.3.3.4. vykdė ekspertinę, mokslo organizavimo ir kitą taikomąją mokslinę veiklą 

(vadovavo tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos 

komitetui ar buvo jo narys; vadovavo nacionalinio, tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio 

arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvo tokio leidinio vyriausiasis redaktorius 
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ar redakcinės kolegijos narys; vadovavo doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai 

arba buvo tokios komisijos ar tarybos narys, buvo disertacijos oponentas); 

7.4.3.3.5. dalyvavo tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (buvo 

pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas); 

7.4.3.3.6. dalyvavo mokslinėse stažuotėse ar mokslinių mainų programose; 

7.4.3.3.7. parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, iš jų profesinei 

auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų 

kultūros ar profesiniuose leidiniuose;  

7.4.3.3.8. skaitė viešų paskaitų; 

7.4.3.3.9. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai 

skleidė mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan.; 

7.4.3.3.10.  parengė studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar 

metodinių priemonių; 

7.4.3.3.11. vadovavo doktorantams, rengė ir dėstė doktorantūros studijų dalykus, vadovavo 

podoktorantūros stažuotėms. 

7.4.4. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją: 

7.4.4.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.4.4.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.4.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė 

kaip 10 autorinių lankų; 

7.4.4.1.3. paskelbė recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-

is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 autoriniai lankai, ir ne mažiau kaip 

5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 

mokslo leidiniuose; 

7.4.4.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus ar plenarines paskaitas 

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.4.3. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė bent penkis 

iš 7.4.3.3. punktuose išvardytų reikalavimų. 

7.4.5. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio 

jiems suteikimo: 

7.4.5.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų:  

7.4.5.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 

mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.4.5.1.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą mokslinę monografiją, 

kurios apimtis ne mažesnė kaip 10 autorinių lankų;  

7.4.5.1.3. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir ne disertacijos pagrindu parengtos 

recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-is), kurios (-ių) 

apimtis ne mažesnė kaip 5 autoriniai lankai;  

7.4.5.1.4. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 
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7.4.5.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydams pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.5.3. turi ne mažesnę kaip trejų metų paskaitų skaitymo arba vadovavimo bet kurios 

pakopos studijų programose numatytiems seminarams (pratyboms, laboratoriniams darbams ir 

pan.) patirtį;  

7.4.5.4. parengė studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, mokymo 

priemonę, vadovėlį, kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.4.5.5. vadovavo bet kurios pakopos studentų baigiamiesiems darbams arba studentų 

moksliniam darbui; 

7.4.5.6. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityje įvykdė bent du iš 

7.4.1.6 punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.6. Docento pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų kadenciją, jeigu per 

kadencijos laikotarpį:  

7.4.6.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.4.6.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  

7.4.6.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė 

kaip 10 autorinių lankų; 

7.4.6.1.3. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose ir recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) 

monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 

autoriniai lankai; 

7.4.6.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.6.3. skaitė paskaitas bet kurios pakopos studentams;  

7.4.6.4. parengė arba atnaujino studijoms skirtą leidinį (paskaitų konspektą, mokomąją knygą, 

vadovėlį ar kitą studijoms naudojamą leidinį arba jų dalį) arba e. mokymo(si) kursą; 

7.4.6.5. dalyvavo vykdant doktorantūros studijas arba vadovavo bet kurios pakopos studentų 

baigiamųjų darbų rengimui arba studentų moksliniam darbui; 

7.4.6.6. ekspertinės, taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityje įvykdė bent vieną 

iš 7.4.1.6 punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.7. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, kurie 

po daktaro laipsnio jiems suteikimo:  

7.4.7.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.4.7.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 

mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 

7.4.7.1.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą mokslinę monografiją ar 

studiją, kurios apimtis ne mažesnė kaip 10 autorinių lankų, ir ne mažiau kaip 5 straipsnius 

recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose; 

7.4.7.1.3. paskelbė recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-

is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 spaudos lankai, ir ne mažiau kaip 8 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo 

leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius per pastaruosius 5 metus; 
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7.4.7.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė skaitydamas pranešimus tarptautinėse ir 

nacionalinėse mokslinėse konferencijose; 

7.4.7.3. per pastaruosius 5 metus taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė 

bent keturis iš 7.4.3.3 punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją: 

7.4.8.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.4.8.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  

7.4.8.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją ar studiją, kurios apimtis ne mažesnė 

kaip 10 autorinių lankų; 

7.4.8.1.3. paskelbė recenzuotos (-ų) mokslinės (-ių) monografijos (-ų) ar studijos (-ų) dalį (-

is), jei mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 5 spaudos lankai, ir ne mažiau kaip 3 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo 

leidiniuose; 

7.4.8.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų 

pranešimuose; 

7.4.8.3. taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė bent keturis iš 7.4.3.3 

punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.9. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai arba asmenys, turintys 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. 

7.4.10. Per penkerių metų kadenciją lektoriaus pareigas einantis asmuo turi dėstyti studentams, 

dirbti metodinį darbą, vykdyti socialinės ar kultūrinės plėtros darbus.   

7.4.11. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, paskelbę ne 

mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba 

vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. 

7.4.12. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų 

kadenciją, jeigu per kadenciją: 

7.4.12.1. įvykdė bent vieną šių reikalavimų: 

7.4.12.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose 

(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;  

7.4.12.1.2. paskelbė recenzuotą mokslinę monografiją, studiją ar jų dalį;  

7.4.12.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė tarptautinių ir nacionalinių mokslinių 

konferencijų pranešimuose; 

7.4.12.3. taikomosios mokslo veiklos ir mokslo sklaidos srityse įvykdė bent du iš 7.4.3.3 

punkte išvardytų reikalavimų. 

7.4.13. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, turintys ne žemesnį kaip 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. 

7.4.14. Per penkerių metų kadenciją asistento pareigas einantis asmuo turi padėti dirbti mokslinį, 

metodinį bei pedagoginį darbą ir paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame mokslo 

leidinyje. 

7.4.15. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, turintys 

ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą ir paskelbę bent 

vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje. 
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7.4.16. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 

metų kadenciją, jeigu per kadenciją paskelbė bent vieną mokslinę publikaciją ir atliko darbų 

taikomosios mokslinės veiklos ir mokslo sklaidos srityse. 

7.5. Reikalaujamas minimalus mokslinių straipsnių skaičius gali būti sumažintas atsižvelgiant į per 

tą patį laikotarpį gautų tarptautinių sertifikatų, išleistų recenzuotų mokslinių monografijų, aukštųjų 

mokyklų vadovėlių, eksperimentinės ir socialinės plėtros darbų reikšmingumą. Fizinių, biomedicinos ir 

technologijos mokslų srityse kitų darbų prilyginimas moksliniams straipsniams tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose taikomas tik straipsnių daliai, viršijančiai Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų dydžius. 

7.6. Darbuotojų mokslo darbų ir kitos veiklos reikšmingumą ir skaičių vertina padalinių Priėmimo-

atestacijos komisijos. 

 


