
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2017 M. SPALIO 24 D. NUTARIMO NR. S-

2017-10-3 „DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO DOKTORANTŪROS 

REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, įgyvendindamas 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. V-739 

„Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ (su pakeitimais Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-1341) ir atsižvelgdamas į Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. teikimą Nr. RTK-53 „Dėl Vilniaus universiteto senato 

2017 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros 

reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ ir Vilniaus universiteto senato Mokslo komiteto 2020 m. rugsėjo 

29 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-117 ), Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a : 

1. Pakeisti Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentą, patvirtintą Vilniaus 

universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo 

doktorantūros reglamento tvirtinimo“: 

1.1. Pakeisti 3 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„3. Reglamentas galioja Universitete bei bendros doktorantūros Institucijose ir taikomas tose 

mokslo doktorantūros – trečiosios studijų pakopos – mokslo kryptyse, kuriose doktorantūros teisė yra 

suteikta Universitetui arba Institucijoms, jeigu teisės aktai suteikiantys doktorantūros teisę 

nesureguliuoja kitaip. Sąvokos Reglamente suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokslo 

doktorantūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ (toliau 

– Doktorantūros nuostatai).“; 

1.2. Pakeisti 5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„5. Doktorantas – trečiosios studijų pakopos studentas ir tyrėjas. Doktorantas, jo vadovui 

pritarus, gali būti įdarbintas Universiteto arba Institucijos padaliniuose visu etatu ar jo dalimi, 

sudarant galimybę dalyvauti mokslinių tyrimų ir (ar) studijų procese. Už darbą doktorantui 

apmokama Institucijos nustatyta tvarka. Doktorantams, mokslo krypties doktorantūros komitetui 

(toliau – Komitetas) pritarus ir doktorantui sutikus, gali būti numatyta iki 128 akad. val. trukmės 

pedagoginė praktika per visą doktorantūros laikotarpį.“; 

1.3. Pakeisti 10 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„10. Komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 9 mokslininkų. Komiteto nariais gali būti 

mokslininkai, dirbantys (užėmę pareigas konkurso tvarka arba pastaruosius trejus metus dirbantys 

institucijoje ne mažiau kaip 0,5 etato) Universitete ar bendros doktorantūros institucijoje, taip pat 

užsienio mokslininkai, dalyvaujantys bendrai su užsienio mokslo ir studijų institucijomis vykdomoje 

doktorantūroje pagal jungtinės doktorantūros sutartis. Tarp Komiteto narių turi būti atstovų iš visų 

Institucijų ir ne mažiau kaip du trečdaliai narių tos mokslo krypties, kurioje įgyta doktorantūros teisė. 

Komiteto narys Komiteto pirmininku gali būti ne ilgiau kaip dvi 4 metų kadencijas iš eilės. 

Mokslininkas vienu metu gali būti ne daugiau kaip dviejų Komitetų narys.“; 

1.4. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„11. Ne mažiau kaip pusė Komiteto narių ir jo pirmininkas turi atitikti ne žemesnius nei 

Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių 

Elektroninio dokumento nuorašas



reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Minimalūs kvalifikaciniai 

reikalavimai) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti 

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas; likusieji Komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius nei yra 

nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo 

darbuotojo pareigas.“; 

1.5. Pakeisti 15 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„15. Komitetas sprendimus priima posėdyje. Posėdžius kviečia Komiteto pirmininkas, o kai jo 

nėra, Komiteto pirmininko paskirtas Komiteto narys. Posėdis gali būti organizuojamas ir 

telekomunikacijos priemonėmis. Komiteto sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 

2/3 visų Komiteto narių. Visi Komiteto ir doktorantūros mokyklos pasiūlymai ir sprendimų 

protokolai elektroninėmis ryšio priemonėmis perduodami padaliniui, kuris yra atsakingas už 

doktorantūrą Universitete ir (ar) Institucijoje (toliau – Doktorantūros skyrius) ir tvarko dokumentaciją 

doktorantūros klausimais: rengia Universiteto rektoriaus ar Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens 

įsakymus, renka ir apibendrina informaciją bei rengia ataskaitas, tvarko ginamų disertacijų 

dokumentus ir pan. Doktorantūros skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymu, institucijos, kurioje studijuoja doktorantas statutu (įstatais), Doktorantūros 

nuostatais bei Reglamentu.“; 

1.6. Pakeisti 19 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„19. Valstybės finansuojamas doktorantūros vietas kiekvienai mokslo sričiai (krypčiai) 

Institucijoms paskirsto Švietimo, mokslo ir sporto ministras pagal mokslo ir doktorantūros 

rezultatus.“; 

1.7. Papildyti 411 punktu: 

„411. Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau 30 kreditų. Doktorantas studijuoja ne mažiau 

kaip 3 dalykus disertacijos rengiama tema. Rekomenduojama, kad doktoranto darbo planas būtų 

sudarytas taip, kad 5 kreditai būtų skirti bendrųjų gebėjimų ugdymui (pvz., mokslinių projektų 

paraiškų rengimas, mokslinis rašymas, akademinės etikos, intelektinės nuosavybės, verslumo, 

komunikaciniai gebėjimai ir kt.).“; 

1.8. Pakeisti 60 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„60. Doktoranto prašymu ir jo vadovo siūlymu, Komitetui pritarus, kaip disertacija gali būti 

teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju disertaciją turi sudaryti 

ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties apžvalga, santrauka lietuvių ar užsienio kalba (ne ta kalba, 

kuria parengta apžvalga) ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Svarbiausius 

tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose (iš kurių bent 

viename disertantas įrašytas pirmuoju bendraautoriumi arba yra vienintelis autorius), kurie yra 

paskelbti arba priimti paskelbti (turintys skaitmeninio objekto indentifikatorių (angl. digital object 

identifier) (toliau – DOI)) tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 

Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje).“; 

1.9. Papildyti 601 punktu: 

„601. Doktoranto prašymu ir jo vadovo siūlymu, Komitetui pritarus, kaip disertacija gali būti 

teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju disertaciją turi sudaryti 

ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties apžvalga, santrauka lietuvių ar užsienio kalba (ne ta kalba, 

kuria parengta apžvalga) ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Svarbiausius 

tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose, kurie yra 

paskelbti arba priimti paskelbti (turintys skaitmeninio objekto indentifikatorių (angl. digital object 

identifier)(toliau – DOI) (iš kurių bent viename disertantas įrašytas pirmuoju bendraautoriumi arba 

yra vienintelis autorius)) tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 

Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje). Apgynus disertaciją mokslinių 

straipsnių rinkinio pagrindu, šie straipsniai negali būti panaudoti ginant kitas disertacijas.“; 

1.10. Papildyti 671 punktu: 

„671. Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai: 



67.11. yra išlaikęs egzaminus ir atsiskaitęs už kitus doktoranto darbo plane numatytus dalykus; 

67.21. svarbiausius savo tyrimų rezultatus yra paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, 

paskelbtuose (arba turinčiuose DOI) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje 

monografijoje, kurie nebuvo pateikti jau apgintose disertacijose. Doktorantas savo tyrimų rezultatus 

paskelbia:  

67.2.11. humanitarinių ir socialinių mokslų sričių – ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių vienas paskelbtas tarptautiniame leidinyje, kurio 

daugiau nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai, 

arba mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA 

WoS) arba Elsevier Scopus (Scopus) duomenų bazėse arba mokslinėje monografijoje; 

67.2.21. kitų mokslo sričių – ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų 

bazėje; 

67.31. savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose 

moksliniuose renginiuose; 

67.41. yra ne mažiau kaip tris mėnesius (bendra trukmė) stažavęsis užsienio mokslo ir studijų 

institucijoje (institucijose) (rekomenduotina); 

67.51. parengęs disertaciją.“. 

1.11. Pakeisti 80 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„80. Po diskusijų su disertantu gynimo tarybos nariai, nedalyvaujant disertantui ir kitiems 

posėdžio dalyviams, individualiai išsakę savo sprendimo argumentus, atviru balsavimu sprendžia, ar 

suteiktinas mokslo daktaro laipsnis. Telekonferencijos būdu dalyvaujantys gynimo tarybos nariai irgi 

balsuoja. Sprendimas suteikti mokslo daktaro laipsnį priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip 

pusė visų gynimo tarybos narių. Jeigu priimamas sprendimas, kad mokslo daktaro laipsnis 

nesuteiktinas, balsavimo protokole nurodomi tokio sprendimo argumentai. Balsavimo protokolą 

pasirašo visi posėdyje tiesiogiai dalyvavę gynimo tarybos nariai.“; 

1.12. Pakeisti 89 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„89. Jei Komitetas nusprendžia, kad disertacija negali būti parengta gynimui per vienus metus, 

kartotinai prašymą disertacijai ginti galima teikti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Komiteto 

sprendimo dienos.“; 

1.13. Pakeisti 97 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„97. Mokslo daktaro laipsnio diplomo formą ir diplomo blankų gamybos, apskaitos ir 

registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministras.“; 

1.14. Pakeisti 101 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„101. Doktorantūros lėšų panaudojimo tvarka kiekvienoje bendros doktorantūros teisės 

Institucijoje nustatoma atskiru teisės aktu, kurį patvirtina Institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo.  Teisės akte numatoma, kuri lėšų dalis skiriama doktorantų moksliniams tyrimams 

disertacijos tema vykdyti ir mobilumui užtikrinti. Rekomenduojama, kad ši dalis sudarytų ne mažiau 

50 procentų Institucijos gaunamų doktorantūros studijų kainos lėšų.“; 

1.15. Pakeisti 104 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„104. Gynimo tarybos nariams už disertacijos įvertinimą ir išvadų pateikimą gali būti 

apmokama universiteto, kuriame ginama daktaro disertacija, nustatyta tvarka.“; 

1.16. Pakeisti 105 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„105. Doktorantai iš kitų mokslo ir studijų institucijų (neturinčių su Universitetu bendros 

doktorantūros teisės), pageidaujantys laikyti doktorantūros studijų dalykų egzaminus, moka 

Institucijos, kuri yra atsakinga už atitinkamą studijų dalyką,  nustatytą mokestį.“; 

1.17. Pakeisti 106 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„106. Eksterno konsultantų, recenzentų, eksterno egzaminų komisijų pirmininkų ir narių darbo 

užmokesčio, socialinio draudimo lėšos ir kitos išlaidos, susijusios su daktaro mokslo laipsnio įgijimu 

eksternu, gali būti apmokamos universiteto, kuriame ginama daktaro disertacija, teisės aktuose 

nustatyta tvarka.“. 

1.18. Pakeisti 1 priedo 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 



„1. Mokslininkai, kurie skiriami gynimo tarybų nariais ir doktorantų vadovais (eksternams – 

moksliniais konsultantais) turi būti aktyvūs mokslininkai ir atitikti reikalavimus ne žemesnius nei 

asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, kurie nustatyti Minimaliuose 

kvalifikaciniuose reikalavimuose. Doktorantų vadovai turi vykdyti mokslinius tyrimus doktoranto 

rengiamos disertacijos mokslo kryptyje.“. 

1.19. Pakeisti 2 priedo 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„1. Šis reglamentas nustato gynimo tarybos mokslo daktaro disertacijai (toliau – disertacija) 

ginti (toliau – Taryba), sudarytos remiantis Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-739 „Dėl 

Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Nuostatai), darbo tvarką.“. 

2. Nustatyti, kad Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento, patvirtinto 

Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 „Dėl Vilniaus 

universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo“, 401, 601 ir 671 punktai taikomi tik 

doktorantams, priimtiems į doktorantūrą nuo 2020 m., jiems netaikant 40, 60 ir 67 punktų. 
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