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SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO IR PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO VILNIAUS UNIVERSITETO 

ŠIAULIŲ AKADEMIJOS DĖSTYTOJAMS 

 

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

siekdamas užtikrinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. XIII-3143 „Dėl 

Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“, nuostatų 

įgyvendinimą ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. teikimą Nr. 

RTK-89 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 

minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo ir pedagoginių vardų suteikimo Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos dėstytojams“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) 

Mokslo komiteto 2020 m. gruodžio 1 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-175) ir Kokybės 

ir plėtros komiteto 2020 m. gruodžio 1 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-170), Senatas 

n u t a r i a : 

1. Patvirtinti pridedamus Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo 

(meno) darbuotojų pareigybių minimalius kvalifikacinius reikalavimus (toliau – Reikalavimai). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. organizuojant konkursus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijoje (toliau – Šiaulių akademija) eiti bei atestuojant Šiaulių akademijos 

dėstytojus ir mokslo darbuotojus taikomi Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų 

konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai, patvirtinti 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), su 

šiomis išlygomis ir išimtimis: 

2.1.1. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. vertinant asmenų, pretenduojančių eiti dėstytojų ir mokslo 

(meno) darbuotojų pareigas Šiaulių akademijoje (pretendentų), atitikimą minimaliems 

kvalifikaciniams reikalavimams bei atestuojant Šiaulių akademijos dėstytojus ir mokslo darbuotojus 

taikomi šio nutarimo 1 punktu patvirtinti Reikalavimai, netaikant Nuostatų 2 priedo. 

2.1.2. Reikalavimuose nurodyta Padalinio atestacinės komisijos teisė nustatyti žemesnius 

reikalavimus mokslo darbuotojams gali būti taikoma tiek, kiek neprieštarauja mokslo darbuotojų 

minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems Valstybinių mokslo ir studijų institucijų 

mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių 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“; 

2.1.3. priimant sprendimą dėl neterminuotos darbo sutarties sudarymo su Šiaulių akademijos 

dėstytoju ar mokslo (meno) darbuotoju, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms 

dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo pareigoms, įskaitomi Šiaulių akademijos dėstytojų ir mokslo 

(meno) darbuotojų iki 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitete laimėti konkursai toms pačioms 

pareigoms eiti. 
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2.2. Pedagoginiai vardai Šiaulių akademijos dėstytojams nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiami 

vadovaujantis Vilniaus universiteto pedagoginių vardų teikimo tvarka, patvirtinta Senato 2011 m. 

spalio 25 d. nutarimu Nr. S-2011-7-1 „Dėl Vilniaus universiteto pedagoginių vardų teikimo tvarkos“ 

(su vėlesniais pakeitimais), o vertinant dėstytojų atitiktį šioje tvarkoje nustatytiems reikalavimams 

kadencijai ir (arba) darbo stažui konkrečiose pareigose Vilniaus universitete, įskaitomos Šiaulių 

akademijos dėstytojų kadencijos ir (arba) darbo stažas Šiaulių universitete ir moksliniai darbai su 

prieskyra „Šiaulių universitetas“ iki 2021 m. sausio 1 d.  

2.3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. 

3. Pavesti Vilniaus universiteto rektoriui iki 2021 m. rugsėjo 1 d. atsižvelgiant į faktinę 

situaciją ir meno darbuotojų poreikį Šiaulių akademijoje, atlikti Nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant 

Nuostatų 2 priede įtvirtintų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, įvertinimą, prireikus parengti 

Nuostatų pakeitimus, ir juos pateikti Senatui tvirtinti.  

  


