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 PATVIRTINTA 

Vilniaus kolegijos direktoriaus  

2006 m. balandţio 19 d. įsakymu Nr.V-149 

(Vilniaus kolegijos direktoriaus  

2010-03-22 įsakymo Nr.V- 134  redakcija) 

 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS  

DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ  

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus kolegijos dėstytojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas 

(toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir 

Vilniaus kolegijos statutu. 

2. Šis Aprašas nustato asmenų, į Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) dėstytojų 

pareigas viešo konkurso būdu skiriamų ar atestuojamų atitinkamoms pareigoms pareigybių 

kvalifikacinius bei jų pedagoginės, mokslinės ar meninės veiklos per paskutinius penkerius 

metus reikalavimus. 

 3. Aprašas reglamentuoja Kolegijos dėstytojų, dirbančių fizinių, biomedicinos, 

technologijos mokslų srityse, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir pripaţintų menininkų 

pareigybių kvalifikacinius reikalavimus. 

4. Kolegija, nustatydama dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, atsiţvelgia 

į: 

4.1. mokslinių straipsnių skelbimą leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos 

instituto ir kitose pripaţintose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą sudaro Lietuvos 

mokslo taryba; 

4.2. bendrų su kitų valstybių studijų ir mokslo įstaigomis publikacijų rengimą; 

4.3. monografijų, vadovėlių ir metodinių priemonių rašymą; 

4.4. dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse konferencijose; 

4.5. eksperimentinės plėtros ir kitus taikomosios mokslinės ar meninės veiklos darbus; 

4.6. švietėjišką veiklą; 

4.7. bendruosius kriterijus: pasirengimą įgyvendinti Kolegijos misiją, dalykinio ir 

pedagoginio profesionalumo lygį, dėstytojų etikos kodekso laikymąsi.  

5. Asmenų mokslo ir meno darbų reikšmingumą vertina Kolegijos akademinės tarybos 

sudarytos Kolegijos bei fakultetų konkurso ir atestacijos komisijos. Šios komisijos priima 

sprendimus dėl asmens mokslinių darbų priskyrimo mokslinei produkcijai, nurodytai šio Aprašo 

4, 11, 27 punktuose, ir šių mokslinių, meno darbų pripaţinimo lygio. Aukščiau uţ kitus 

vertinami tarptautiniu mastu pripaţinti moksliniai, meno darbai. 

6. Visais atvejais Kolegija reikalaujamą minimalų skaičių mokslinių straipsnių, 

paskelbtų tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, gali sumaţinti uţ kiekvieną 

asmens parengtą patentą, uţregistruotą Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos 

Valstijų patentų ir prekių ţenklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje. 

7. Publikuotai metodinei priemonei ar mokomajam leidiniui gali būti prilyginta 

nuotolinių studijų medţiaga.  

8. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas Kolegijoje vieniems metams gali 

būti priimamas asmuo, turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir 

magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.  

9. Aprašas nustato dėstytojų atestacijos penkerių metų kadencijai reikalavimus. Jei 

kadencija yra trumpesnė ir atestacijos reikalavimai jai nėra aiškiai nustatyti, reikalavimai 
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nustatomi atsiţvelgiant į kadencijos trukmę. Vertinant dėstytojų peratestavimo rezultatus, 

atsiţvelgiama ir į studentų vertinimą.  

10. Dėstytojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai atitinkamai įrašomi į kiekvieno 

dėstytojo pareigybės aprašymą. 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,  

DALYVAUJANTIEMS KONKURSE EITI DĖSTYTOJŲ, DIRBANČIŲ FIZINIŲ, 

BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE, PAREIGAS 

 

11. Kolegija, nustatydama dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, 

atsiţvelgia į: 

11.1. mokslinių straipsnių skelbimą leidiniuose, referuojamuose Mokslinės 

informacijos instituto ir kitose pripaţintose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą sudaro 

Lietuvos mokslo taryba (toliau vadinama – tarptautinės duomenų bazės); 

11.2. patentus, uţregistruotus Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos 

Valstijų patentų ir prekių ţenklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje; 

11.3. eksperimentinės plėtros ir kitus taikomosios mokslinės veiklos darbus; 

11.4. dalyvavimą tarptautiniuose mokslo projektuose, tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir mokslinėse staţuotėse; 

11.5. monografijų, vadovėlių ir metodinių priemonių parengimą; 

11.6. dalyvavimą sėkmingai rengiant mokslo daktarus; 

11.7. mokslo apţvalgų ir mokslo populiarinimo publikacijų valstybine kalba 

paskelbimą; 

11.8. švietėjišką veiklą. 

12. Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai konkurso eiti pareigas 

metu turi perskaityti viešą pranešimą Kolegijos nustatyta tvarka organizuotame seminare.  

13. Į profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 962 „Dėl Habilitacijos tvarkos patvirtinimo“ 

(Ţin., 2003, Nr. 73-3396) nustatyta tvarka atliko habilitacijos procedūrą arba turi habilituoto 

daktaro mokslo laipsnį ir per paskutinius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

13.1. paskelbė ne maţiau kaip 2 mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose ir vadovavo sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui; 

13.2. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir recenzuotą mokslinę monografiją; 

13.3. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir paskelbė vadovėlį aukštajai mokyklai; 

13.4. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir atliko reikšmingų eksperimentinės plėtros darbų. 

14. Į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio jiems 

suteikimo paskelbė ne maţiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose mokslo leidiniuose.  

15. Akademinės tarybos pritarimu eiti docento pareigas Kolegijoje ne ilgiau kaip vieną 

kadenciją gali būti priimamas asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį 

aukštąjį išsilavinimą ir išskirtinę pedagoginę arba praktinio darbo patirtį.  

16. Pirmenybė eiti docento pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 14 ar 15 punkte 

nurodyto būtinojo reikalavimo): 

16.1. per paskutinius 5 metus paskelbė mokslo straipsnių tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje; 

16.2. per paskutinius 5 metus paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į 

Lietuvos mokslo tarybos sudarytą mokslo leidinių sąrašą; 

16.3. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 
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16.4. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, juos publikavo; 

16.5. dalyvavo ekspertinėje, taikomojoje mokslinėje veikloje bei tarptautiniuose 

projektuose; 

16.6. turi ne trumpesnį negu 3 metų praktinio darbo staţą; 

16.7. turi ne trumpesnį negu 5 metų pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje. 

17. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai ir asmenys, turintys ne ţemesnį 

kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.  

18. Pirmenybė eiti lektoriaus pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 17 punkte 

nurodyto būtinojo reikalavimo): 

18.1. turi atitinkamos studijų srities ar krypties ne ţemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą; 

18.2. yra paskelbęs bent vieną mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į Lietuvos mokslo 

tarybos sudarytą mokslo leidinių sąrašą; 

18.3. yra paskelbęs mokslo straipsnių kituose leidiniuose;  

18.4. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 

18.5. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, juos publikavo;  

18.6. dalyvavo ekspertinėje, taikomojoje mokslinėje veikloje bei tarptautiniuose 

projektuose; 

18.7. turi ne trumpesnį negu 3 metų praktinio darbo staţą;  

18.8. turi ne trumpesnį negu 3 metų pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje. 

19. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ne ţemesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.  

20. Pirmenybė eiti asistento pareigas teikiama asmeniui, kuris turi atitinkamos studijų 

srities ar krypties ne ţemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį 

išsilavinimą. 

 

III. KVALIFIKACINIAI DĖSTYTOJŲ,  

DIRBANČIŲ FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE, 

PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER KADENCIJĄ 

 

21. Profesorius turi įvykdyti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų: 

21.1. paskelbti ne maţiau kaip 2 mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose ir vadovauti sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui; 

21.2. paskelbti ne maţiau kaip 2 mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose ir parengti metodinių priemonių; 

21.3. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir recenzuotą mokslinę monografiją; 

21.4. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir vadovėlį aukštajai mokyklai; 

21.5. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir atlikti reikšmingų eksperimentinės plėtros darbų; 

21.6. paskelbti ne maţiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose. 

22. Profesorius per kadenciją privalo: 

22.1. dalyvauti studijų procese: dėstyti studentams, rengti mokslininkus; 

22.2. skaityti pranešimus mokslinėse tarptautinėse konferencijose, seminaruose arba 

dalyvauti tarptautinėse mokslo programose ar projektuose, ar mokslinėse staţuotėse; 

22.3. dalyvauti ekspertinėje veikloje arba mokslo ir/arba studijų tiriamuosiuose, 

taikomuosiuose darbuose;  
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22.4. vadovauti studentų tiriamiesiems darbams arba rengti studentus tarptautiniams ar 

respublikiniams konkursams; 

22.5. bendradarbiauti su universitetų mokslininkais, vykdydamas mokslo taikomąją 

veiklą ar bendrus projektus; 

22.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomųjų dalykų mokomąją, metodinę medţiagą 

Kolegijos vidiniame tinkle. 

23. Docentas turi įvykdyti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų: 

23.1. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir parengti metodinę priemonę; 

23.2. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir vadovauti sėkmingam bent vieno mokslo daktaro parengimui; 

23.3. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir recenzuotą mokslinę monografiją;  

23.4. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir vadovėlį aukštajai mokyklai;  

23.5. paskelbti bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje ir atlikti reikšmingų eksperimentinės plėtros darbų. 

24. Docentas per kadenciją privalo:  

24.1. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vadovauti studentų baigiamiesiems 

darbams ar juos konsultuoti; 

24.2. skaityti pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose (pranešimai turi būti publikuoti šių konferencijų leidiniuose) arba dalyvauti 

tarptautinėse programose ar projektuose, ar staţuotėse; 

24.3. dalyvauti ekspertinėje veikloje arba mokslo ir/arba studijų tiriamuosiuose, 

taikomuosiuose darbuose;  

24.4. vadovauti studentų tiriamiesiems darbams arba rengti studentus tarptautiniams ar 

respublikiniams konkursams; 

24.5. bendradarbiauti su specialistais praktikais arba su universitetų mokslininkais, 

vykdant mokslo taikomąją veiklą ar bendrus projektus; 

24.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomųjų dalykų mokomąją, metodinę medţiagą 

Kolegijos vidiniame tinkle. 

25. Lektorius per kadenciją privalo:  

25.1. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vesti praktikumus ar vadovauti 

praktikai, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams ar juos konsultuoti; 

25.2. parengti metodinių priemonių aukštajai mokyklai arba paskelbti straipsnį mokslo 

leidinyje; 

25.3. skaityti pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose (pranešimai turi būti publikuoti šių konferencijų leidiniuose) arba dalyvauti 

tarptautinėse programose, ar projektuose, ar staţuotėse; 

25.4. atlikti arba dalyvauti atliekant eksperimentinės plėtros, taikomosios mokslinės 

veiklos ir/arba studijų tiriamuosius arba organizacinius darbus ar skleisti jų rezultatus; 

25.5. vadovauti studentų tiriamajai, projektinei veiklai arba rengti studentus 

konkursams, arba bendradarbiauti su socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę, arba 

vykdyti švietėjišką veiklą; 

25.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomųjų dalykų mokomąją, metodinę medţiagą 

Kolegijos vidiniame tinkle; 

25.7. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją.  

26. Asistentas per kadenciją privalo: 

26.1. dalyvauti studijų procese: vadovauti studentų praktikumams, praktikai;  

26.2. dalyvauti atliekant eksperimentinės plėtros, taikomosios mokslinės veiklos ir/arba 

studijų tiriamuosius arba organizacinius darbus, projektus; 
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26.3. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją. 

 

IV. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,  

DALYVAUJANTIEMS KONKURSE EITI DĖSTYTOJŲ,  

DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE, PAREIGAS   

 

27. Kolegija, nustatydama dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, 

atsiţvelgia į: 

27.1. reikšmingas mokslo monografijas, studijas, fundamentinius ir originaliuosius 

teorinius mokslo darbus (toliau vadinama – mokslo darbai); 

27.2. mokslo straipsnius, paskelbtus periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose 

arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto ir 

kitose pripaţintose tarptautinėse duomenų bazėse, kurių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba 

(toliau vadinama – tarptautinės duomenų bazės), leidiniuose; 

27.3. reikšmingas mokslo šaltinių publikacijas ir mokslinio teksto vertimus (toliau 

vadinama – šaltinių publikacija); 

27.4. reikšmingus taikomuosius mokslo leidinius, sudarytus mokslo darbus (toliau 

vadinama  taikomieji mokslo darbai); 

27.5. mokslo konferencijų pranešimų medţiagą, mokslo recenzijas periodiniuose ir 

tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose leidyklose, 

įregistruotose Tarptautinės ISBN agentūros Tarptautiniame ISBN leidėjų registre (toliau 

vadinama – pripaţintos leidyklos), arba tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose 

leidiniuose; 

27.6. reikšmingus mokslo straipsnius, paskelbtus periodiniuose ir tęstiniuose 

leidiniuose arba vienkartiniuose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, išleistuose pripaţintose 

leidyklose; 

27.7. eksperimentinės plėtros ir kitus taikomosios mokslinės veiklos darbus; 

27.8. dalyvavimą tarptautiniuose mokslo projektuose, tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose ir mokslinėse staţuotėse; 

27.9. parengtus vadovėlius ir metodines priemones; 

27.10. dalyvavimą sėkmingai rengiant mokslo daktarus; 

27.11. mokslo apţvalgas ir mokslo populiarinimo publikacijas, paskelbtas valstybine 

kalba, kitą švietėjišką veiklą. 

28. Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai konkurso eiti pareigas 

metu turi perskaityti viešą pranešimą Kolegijos nustatyta tvarka organizuotame seminare.  

29. Į profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 962 „Dėl Habilitacijos tvarkos patvirtinimo“ 

(Ţin., 2003, Nr. 73-3396) nustatyta tvarka atliko habilitacijos procedūrą arba turi  habilituoto 

daktaro mokslo laipsnį ir per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

29.1. paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų 

teorinį mokslo darbą, išleistą pripaţintoje leidykloje; 

29.2. paskelbė mokslo straipsnių periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose 

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose ir vadovavo sėkmingam mokslo 

daktarų parengimui arba parengė metodinių priemonių; 

29.3. paskelbė reikšmingą mokslo darbą ar vadovėlį aukštajai mokyklai ir bent vieną 

mokslo straipsnį periodiniame ar tęstiniame tarptautinėse duomenų bazėse referuojamame 

leidinyje; 

29.4. paskelbė reikšmingų mokslo šaltinių publikacijų arba atliko reikšmingų mokslo 

taikomųjų darbų ir paskelbė bent vieną mokslo straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje. 
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30. Į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro laipsnio jiems 

suteikimo,  įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

30.1. paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, mokslo darbą, išleistą 

pripaţintoje leidykloje; 

30.2. paskelbė mokslo straipsnių ir parengė metodinę priemonę; 

30.3. paskelbė mokslo darbą, vadovėlį ir mokslo straipsnį; 

30.4. paskelbė reikšmingų šaltinių publikacijų arba atliko reikšmingų mokslo taikomųjų 

darbų ir paskelbė bent vieną mokslo straipsnį. 

31. Akademinės tarybos pritarimu eiti docento pareigas Kolegijoje ne ilgiau kaip vieną 

kadenciją gali būti priimamas asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį 

aukštąjį išsilavinimą ir išskirtinę pedagoginę arba praktinio darbo patirtį. 

32. Pirmenybė eiti docento pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 30 ar 31 punkte 

nurodyto būtinojo reikalavimo): 

32.1. per paskutinius 5 metus paskelbė mokslo straipsnių tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje; 

32.2. per paskutinius 5 metus paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į 

Lietuvos mokslo tarybos sudarytą mokslo leidinių sąrašą; 

32.3. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 

32.4. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, juos publikavo; 

32.5. dalyvavo ekspertinėje, taikomojoje mokslinėje veikloje bei tarptautiniuose 

projektuose; 

32.6. turi ne trumpesnį negu 3 metų praktinio darbo staţą; 

32.7. turi ne trumpesnį negu 5 metų pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje. 

33. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkai ir asmenys, turintys ne ţemesnį 

kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.  

34. Pirmenybė eiti lektoriaus pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 33 punkte 

nurodyto būtinojo reikalavimo): 

34.1. turi atitinkamos studijų srities ar krypties ne ţemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą; 

34.2. yra paskelbęs bent vieną mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į Lietuvos mokslo 

tarybos sudarytą mokslo leidinių sąrašą; 

34.3. yra paskelbęs mokslo straipsnių kituose leidiniuose;  

34.4. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 

34.5. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, juos publikavo;  

34.6. dalyvavo ekspertinėje, taikomojoje mokslinėje veikloje bei tarptautiniuose 

projektuose; 

34.7. turi ne trumpesnį negu 3 metų praktinio darbo staţą;  

34.8. turi ne trumpesnį negu 3 metų pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje. 

35. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ne ţemesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.  

36. Pirmenybė eiti asistento pareigas teikiama asmeniui, kuris turi atitinkamos studijų 

srities ar krypties ne ţemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį 

išsilavinimą. 

  

V. KVALIFIKACINIAI DĖSTYTOJŲ,  

DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE,  

PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER KADENCIJĄ 

 

37. Profesorius turi įvykdyti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų: 
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37.1. paskelbti reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų 

teorinį mokslo darbą, išleistą pripaţintoje leidykloje; 

37.2. paskelbti mokslo straipsnių periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose 

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose ir vadovauti sėkmingam mokslo 

daktarų parengimui arba parengti metodinių priemonių; 

37.3. paskelbti reikšmingą mokslo darbą ar vadovėlį aukštajai mokyklai ir bent vieną 

mokslo straipsnį periodiniame ar tęstiniame tarptautinėse duomenų bazėse referuojamame 

leidinyje; 

37.4. paskelbti reikšmingų mokslo šaltinių publikacijų arba atlikti reikšmingų mokslo 

taikomųjų darbų ir paskelbti bent vieną mokslo straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamame leidinyje. 

38. Profesorius per kadenciją privalo: 

38.1. dalyvauti studijų procese: dėstyti studentams, rengti mokslininkus; 

38.2. skaityti pranešimus mokslinėse tarptautinėse konferencijose, seminaruose arba 

dalyvauti tarptautinėse mokslo programose ar projektuose, ar mokslinėse staţuotėse; 

38.3. dalyvauti ekspertinėje veikloje arba mokslo ir/arba studijų tiriamuosiuose, 

taikomuosiuose darbuose;  

38.4. vadovauti studentų tiriamiesiems darbams arba rengti studentus tarptautiniams ar 

respublikiniams konkursams; 

38.5. bendradarbiauti su universitetų mokslininkais, vykdydamas mokslo taikomąją 

veiklą ar bendrus projektus; 

38.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomų dalykų mokomąją, metodinę medţiagą 

Kolegijos vidiniame tinkle. 

39. Docentas turi įvykdyti bent vieną šių jo pareigybės kvalifikacinių reikalavimų: 

39.1. paskelbti reikšmingą mokslo monografiją, studiją, mokslo darbą, išleistą 

pripaţintoje leidykloje; 

39.2. paskelbti mokslo straipsnių ir parengti metodinę priemonę; 

39.3. paskelbti mokslo darbą, vadovėlį ir mokslo straipsnį; 

39.4. paskelbti reikšmingų šaltinių publikacijų arba atlikti reikšmingų mokslo 

taikomųjų darbų ir paskelbė bent vieną mokslo straipsnį. 

40. Docentas per kadenciją privalo: 

40.1. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vadovauti studentų baigiamiesiems 

darbams ar juos konsultuoti; 

40.2. skaityti pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose (pranešimai turi būti publikuoti šių konferencijų leidiniuose) arba dalyvauti 

tarptautinėse programose ar projektuose, ar staţuotėse; 

40.3. dalyvauti ekspertinėje veikloje arba mokslo ir/arba studijų tiriamuosiuose, 

taikomuosiuose darbuose;  

40.4. vadovauti studentų tiriamiesiems darbams arba rengti studentus tarptautiniams ar 

respublikiniams konkursams; 

40.5. bendradarbiauti su specialistais praktikais arba su universitetų mokslininkais, 

vykdydamas mokslo taikomąją veiklą ar bendrus projektus; 

40.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomų dalykų mokomąją, metodinę medţiagą 

Kolegijos vidiniame tinkle. 

41. Lektorius per kadenciją privalo: 

41.1. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vesti praktikumus ar vadovauti 

praktikai, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams ar juos konsultuoti; 

41.2. parengti metodinių priemonių aukštajai mokyklai arba paskelbti straipsnį mokslo 

leidinyje; 

41.3. skaityti pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose (pranešimai turi būti publikuoti šių konferencijų leidiniuose) arba dalyvauti 

tarptautinėse programose ar projektuose, ar staţuotėse; 
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41.4. atlikti arba dalyvauti atliekant taikomosios mokslinės veiklos ir/arba studijų 

tiriamuosius arba organizacinius darbus ar skleisti jų rezultatus; 

41.5. vadovauti studentų tiriamajai, projektinei veiklai arba rengti studentus 

konkursams, arba bendradarbiauti su  socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę, arba 

vykdyti švietėjišką veiklą; 

41.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomų dalykų metodinę medţiagą Kolegijos 

vidiniame tinkle; 

41.7. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją.  

42. Asistentas per kadenciją privalo: 

42.1. dalyvauti studijų procese: vadovauti studentų praktikumams, praktikai;  

42.2. dalyvauti atliekant taikomosios mokslinės veiklos ir/arba studijų tiriamuosius arba 

organizacinius darbus, projektus; 

42.3. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją. 

 

VI. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, 

DALYVAUJANTIEMS KONKURSE EITI DĖSTYTOJŲ, PRIPAŽINTŲ MENININKŲ, 

PAREIGAS   

 

43. Konkurso eiti pareigas metu pretendentai turi viešai pateikti savo meninės veiklos 

rezultatus (surengti koncertą, spektaklį, parodą, pademonstruoti filmą, pateikti savo darbų 

dokumentinį aplanką ir panašiai) ar/ir perskaityti viešą paskaitą apie savo meninę kūrybą, ar 

surengti atvirą savo dėstomo dalyko pamoką.  

44. Į profesoriaus, pripažinto menininko pareigas gali pretenduoti menininkai, kurie 

ne maţiau kaip 5 metus ėjo docento pareigas, sukūrė Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingų 

kūrinių arba yra pasiţymėję meno kūrinių atlikėjai ir jų kūrybinė veikla įvertinta prestiţinėmis 

tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis ir/ar kitais apdovanojimais, ir/arba yra išugdę 

pasiţymėjusių menininkų.  

45. Profesoriaus, pripaţinto menininko kūrybinę veiklą turi paliudyti ryškūs, 

visuomenės pripaţinimą pelnę meno kūriniai ar/ir renginiai (muzikos, choreografijos kūriniai, 

koncertai, garso ar vaizdo įrašai, spektakliai, kino ar televizijos filmai, dailės, architektūros, 

dizaino darbai, parodos, projektai ir panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestiţinėse 

uţsienio ar Lietuvos koncertų salėse, teatruose, meno festivaliuose ar konkursuose, meno 

galerijose, muziejuose, reikšminguose pastatuose, jų eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir 

kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, išspausdinti prestiţiniuose leidiniuose ar įrašyti 

prestiţinių garso ar vaizdo firmų įrašuose.  

46. Pripaţintų menininkų, pretenduojančių eiti profesoriaus pareigas, kūryba turi būti 

palankiai įvertinta Lietuvos ar/ir uţsienio spaudoje meno specialistų.   

47. Į docento, pripažinto menininko pareigas gali pretenduoti menininkai, turintys 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, ne trumpiau kaip vieną 

kadenciją dirbę pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje, sukūrę reikšmingų kūrinių arba 

pasiţymėję meno kūrinių atlikėjai.  

48. Docento, pripaţinto menininko kūrybinę veiklą turi paliudyti stambūs meno 

kūriniai ar/ir renginiai (muzikos, choreografijos kūriniai, koncertai, garso ar vaizdo įrašai, 

spektakliai, kino ar televizijos filmai, dailės, architektūros, dizaino darbai, parodos, projektai ir 

panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestiţinėse uţsienio ar Lietuvos koncertų salėse, 

teatruose, meno festivaliuose ar konkursuose, meno galerijose, muziejuose, pastatuose, jų 

eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, išspausdinti 

leidiniuose ar įrašyti garso ar vaizdo firmų įrašuose.   

49. Pripaţintų menininkų, pretenduojančių eiti docento pareigas, kūryba turi būti 

palankiai įvertinta Lietuvos ar/ir uţsienio spaudoje meno specialistų.   
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50. Pirmenybė eiti docento pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 47, 48, 49 

punktuose nurodytų būtinųjų reikalavimų): 

50.1. paskelbė straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą 

mokslo leidinių sąrašą; 

50.2. paskelbė straipsnių kituose leidiniuose; 

50.3. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 

50.4. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, juos publikavo; 

50.5. dalyvavo ekspertinėje veikloje bei tarptautiniuose projektuose. 

51. Asmenys, pretenduojantys eiti meno studijų lektoriaus pareigas, turi turėti ne 

ţemesnį kaip meno licenciato (magistro) kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį 

išsilavinimą.  

52. Pirmenybė eiti meno studijų lektoriaus pareigas teikiama asmeniui, kuris (šalia 51 

punkte nurodyto būtinojo reikalavimo): 

52.1. yra baigęs meno aspirantūrą ir įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį; 

52.2. yra sukūręs ar atlikęs meno kūrinių ar projektų;  

52.3. yra paskelbęs bent vieną straipsnį leidinyje, įtrauktame į Lietuvos mokslo tarybos 

sudarytą mokslo leidinių sąrašą; 

52.4. yra paskelbęs straipsnių kituose leidiniuose;  

52.5. publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių; 

52.6. skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse 

konferencijose, seminaruose, kurie yra publikuoti;  

52.7. dalyvavo ekspertinėje, meninėje veikloje bei tarptautiniuose projektuose; 

52.8. turi ne trumpesnį negu 3 metų praktinio darbo staţą;  

52.9. turi ne trumpesnį negu 3 metų pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje. 

53. Asmenys, pretenduojantys eiti meno studijų asistento pareigas, turi turėti ne 

ţemesnį kaip meno licenciato (magistro) kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį 

išsilavinimą.  

 

VII. KVALIFIKACINIAI DĖSTYTOJŲ, PRIPAŽINTŲ MENININKŲ,  

PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER KADENCIJĄ 

 

54. Profesorius, pripažintas menininkas, per kadenciją privalo: 

54.1. patvirtinti savo kūrybinį aktyvumą įgijusiais pripaţinimą Lietuvoje ir/arba 

uţsienyje reikšmingais kūriniais ar kita nuolatine kūrybine veikla. Profesoriaus, pripaţinto 

menininko kūrybinę veiklą turi paliudyti ryškūs, visuomenės pripaţinimą pelnę meno kūriniai 

ar/ir renginiai (muzikos, choreografijos kūriniai, koncertai, garso ar vaizdo įrašai, spektakliai, 

kino ar televizijos filmai, dailės, architektūros, dizaino darbai, parodos, projektai ir panašiai), 

pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestiţinėse uţsienio ar Lietuvos koncertų salėse, teatruose, meno 

festivaliuose ar konkursuose, meno galerijose, muziejuose, reikšminguose pastatuose, jų 

eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, išspausdinti 

prestiţiniuose leidiniuose ar įrašyti prestiţinių garso ar vaizdo firmų įrašuose. Kūryba turi būti 

palankiai įvertinta Lietuvos ar/ir uţsienio spaudoje meno specialistų;   

54.2. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vadovauti baigiamiesiems studentų 

darbams arba būti jų konsultantu; 

54.3. parengti mokymo metodikos priemonių; 

54.4. parengti viešoje meninėje veikloje dalyvaujančių menininkų.   

55. Docentas, pripažintas menininkas, per kadenciją privalo: 

55.1. patvirtinti savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais 

reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla. Docento, pripaţinto menininko kūrybinę veiklą 

turi paliudyti stambūs meno kūriniai ar/ir renginiai (muzikos, choreografijos kūriniai, koncertai, 

garso ar vaizdo įrašai, spektakliai, kino ar televizijos filmai, dailės, architektūros, dizaino darbai, 
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parodos, projektai ir panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestiţinėse uţsienio ar Lietuvos 

koncertų salėse, teatruose, meno festivaliuose ar konkursuose, meno galerijose, muziejuose, 

pastatuose, jų eksterjeruose ar interjeruose, aikštėse ir kitose viešose vietose ar įdiegti į gamybą, 

išspausdinti leidiniuose ar įrašyti garso ar vaizdo firmų įrašuose. Kūryba turi būti palankiai 

įvertinta Lietuvos ar/ir uţsienio spaudoje meno specialistų;   

55.2. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vadovauti baigiamiesiems studentų 

darbams arba būti jų konsultantu; 

55.3. publikuoti straipsnius recenzuojamuose meno ţurnaluose arba pranešimus 

tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose arba dalyvauti tarptautiniuose projektuose;  

55.4. dalyvauti ekspertinėje veikloje arba rengti studentus konkursams, parodoms;  

55.5. parengti mokymo metodikos priemonių;  

55.6. parengti viešoje meninėje veikloje dalyvaujančių menininkų.   

56. Meno studijų lektorius per kadenciją privalo: 

56.1. dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vesti praktikumus ar vadovauti 

praktikai, vadovauti studentų baigiamiesiems darbams ar juos konsultuoti; 

56.2. parengti mokymo metodikos priemonių aukštajai mokyklai arba paskelbti 

straipsnį mokslo ar meno leidinyje; 

56.3. perskaityti pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose (pranešimai 

turi būti publikuoti šių konferencijų leidiniuose) arba dalyvauti tarptautinėse programose ar 

projektuose, ar staţuotėse; 

56.4. atlikti arba dalyvauti atliekant meninės veiklos ir/arba studijų tiriamuosius arba 

organizacinius darbus ar skleisti jų rezultatus; 

56.5. vadovauti studentų meno projektams arba rengti studentus konkursams, 

parodoms, arba bendradarbiauti su  socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę, arba 

vykdyti švietėjišką veiklą; 

56.6. skelbti ir nuolat atnaujinti dėstomųjų dalykų metodinę medţiagą Kolegijos 

vidiniame tinkle; 

56.7. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją.  

57. Meno studijų asistentas per kadenciją privalo: 

57.1. dalyvauti studijų procese: vadovauti studentų praktikumams, praktikai;  

57.2. dalyvauti atliekant meninės veiklos ir/arba studijų tiriamuosius arba 

organizacinius darbus, projektus; 

57.3. tobulinti dalykinę ir pedagoginę (informacinių technologijų, kalbinę, metodinę ir 

kt.) kompetenciją. 

 

VIII. GALIOJIMAS 

 

58. Šis Aprašas įsigalioja patvirtintas Kolegijos akademinės tarybos ir paskelbtas 

Kolegijos bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. 

59. Aprašas yra taikomas asmenims, viešo konkurso būdu pretenduojantiems eiti 

dėstytojo pareigas Kolegijoje ir atestuojamiems šioms pareigoms per kadenciją. 

60. Išryškėjus prieštaravimams tarp šiame Apraše ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimuose nustatytų reikalavimų, Komisijos privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais.  

 

 

___________________________ 

 

Apsvarstyta ir patvirtinta 

Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos   

2006 m. kovo 15 d. posėdyje (protokolas Nr. 5) 


