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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 12 straipsniu, 33 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. gegužės 13 d. teikimą Nr. RTK-32 „Dėl 

Vilniaus universiteto senato 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus 

universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo 

organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) 

Mokslo komiteto 2021 m. gegužės 4 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-68), Senato Studijų 

komiteto 2021 m. gegužės 11 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-72) ir Senato Kokybės ir 

plėtros komiteto 2021 m. gegužės 4 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-77) Senatas  

n u t a r i a :  

1. pakeisti Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms 

eiti ir atestavimo organizavimo nuostatus, patvirtintus Vilniaus universiteto senato 2018 m. lapkričio 

20 d. nutarimu Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų 

konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) ir 

išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama); 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Nuostatų 4 priedas ir kitos su pedagoginių kompetencijų vertinimu susijusios nuostatos 

įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d. ir pedagoginių kompetencijų vertinimas vykdomas 2022 ir vėlesnių 

metų konkursuose ir atestacijose; 

2.2. Nuostatų 2 priedo V skyrius įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d., iki tol taikant Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus, patvirtintus Senato 2020 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. SPN-84 „Dėl Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų patvirtinimo ir pedagoginių vardų suteikimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

dėstytojams“; 

2.3. Nuostatų 2 priedo II-IV skyriai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d., nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikant šio priedo redakciją, patvirtintą Vilniaus universiteto senato 2018 

m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. S-2018-12-4 „Dėl Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) 

darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 
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