MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATAS
NUTARIMAS
DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ
DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ,
REIKALAVIMŲ PER KADENCIJĄ BEI SIEKIANTIEMS GAUTI PEDAGOGINĮ VARDĄ
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir atsižvelgdamas į
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-61 patvirtintą Valstybinių
mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, Mykolo
Romerio universiteto senatas 2021 m. rugpjūčio 31 d. n u t a r ė:
1.

Patvirtinti

Mykolo

Romerio

universiteto

(toliau

–

Universiteto)

minimalius

kvalifikacinius dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus, reikalavimus per kadenciją bei
reikalavimus, siekiantiems gauti pedagoginį vardą (pridedama) (toliau – Reikalavimai).
2. Nustatyti, kad:
2.1. Reikalavimai, išskyrus Reikalavimų 8 punkte numatytą reikalavimą įgyti pedagoginio
darbo stažą po disertacijos gynimo ir Reikalavimų 8.1-8.3, 9.1-9.3, 10.2 papunkčiuose numatytas
nuostatas pasiekti rezultatus per paskutinius 5 metus, taikomi nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. visiems
dėstytojams ir mokslo darbuotojams.
2.2. Reikalavimų 8 punkte numatytas reikalavimas įgyti pedagoginio darbo stažą po
disertacijos gynimo ir Reikalavimų 8.1-8.3, 9.1-9.3, 10.2 papunkčiuose numatytos nuostatos pasiekti
rezultatus per paskutinius 5 metus taikomi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
2.3. Reikalavimų I skyriaus 2.1 - 2.4. papunkčiai, IV skyrius ir 2.5-2.7. papunkčių nuostatos
tiek, kiek jos susijusios su IV skyriaus įgyvendinimu, taikomi nuo 2025 m. sausio 1 d.
2.4. Pereinamuoju laikotarpiu iki 2025 m. sausio 1 d. Universiteto mokslo darbuotojams
taikomi Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl
Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinti Minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studijų
institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai.
3. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pripažinti netekusiais galios:
3.1. Mykolo Romerio universiteto senato 2020 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 1SN-52 „Dėl
Mykolo Romerio universiteto minimalių kvalifikacinių dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių
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reikalavimus, reikalavimų per kadenciją bei reikalavimų, siekiantiems gauti pedagoginį vardą
patvirtinimo“;
3.2. Mykolo Romerio universiteto senato 2021 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 1SN-2 „Dėl
Mykolo Romerio universiteto senato 2020 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 1SN-52 „Dėl Mykolo Romerio
universiteto minimalių kvalifikacinių dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų,
reikalavimų per kadenciją bei siekiantiems gauti pedagoginį vardą patvirtinimo“ 2.1 papunkčio
pakeitimo ir 2.3 papunkčio pripažinimo netekusiu galios“.

Skelbiu šį Mykolo Romerio universiteto senato priimtą nutarimą.

UNIVERSITETO REKTORĖ

PROF. DR. INGA ŽALĖNIENĖ
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Tvirtinu, kad šis Mykolo Romerio universiteto senato nutarimas yra autentiškas.

Senato pirmininkas

Paskirstymas
1 – Originalas
1 – Visiems padaliniams
Rengė prof. dr. Regina Valutytė ir Laura Zebleckienė
6027

doc. dr. Romas Prakapas

PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Senato 2021 m. rugpjūčio
d.
nutarimu Nr. 1SNMYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI DĖSTYTOJŲ,
MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI, REIKALAVIMAI PER
KADENCIJĄ BEI REIKALAVIMAI, SIEKIANTIEMS GAUTI PEDAGOGINĮ VARDĄ
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Mykolo Romerio universiteto minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimai, reikalavimai per kadenciją bei reikalavimai, siekiantiems gauti pedagoginį
vardą (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas)
minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems eiti Universiteto dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigas, reikalavimus per kadenciją ir reikalavimus siekiantiems gauti pedagoginį vardą.
2.
Pagal šiuos Reikalavimus:
2.1. tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) – leidykla (leidėjas), nuolat
leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius)
darbus, periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir
tarptautinį pripažinimą internetu. Tarptautiniu mastu pripažįstamų mokslo leidyklų (leidėjų) sąrašą
sudaro ir reguliariai peržiūri Universiteto Mokslo ir inovacijų komitetas, tvirtina rektorius.
2.2. tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse –
straipsnis, paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba
kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių
mokslininkų tyrimų rezultatai ir (ar) kurio sudarytojai ar redaktoriai yra pripažinti mokslo srities
(krypties) atstovai.
2.3. vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, tarptautinio lygio mokslo
straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, paskelbtas humanitarinių ir socialinių mokslų
srities Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA WoS) ir (arba) Elsevier Scopus (toliau –
Scopus) duomenų bazių pirmo, antro arba trečio kvartilio (Q1–Q3) žurnaluose, prilyginamas:
2.3.1. Q1 kvartilio krypties žurnale – 3, o tarpkryptiniame žurnale - 2,5 tarptautinio lygio
mokslo straipsnio humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
2.3.2. Q2 kvartilio krypties žurnale – 3, o tarpkryptiniame žurnale - 2 tarptautinio lygio
mokslo straipsniams humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
2.3.3. Q3 kvartilio krypties žurnale – 2, o tarpkryptiniame žurnale - 1,5 tarptautinio lygio
mokslo straipsnio humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.
2.4. vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, vadovavimas
tarptautiniam aukšto lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ar mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) projektui ar jo daliai Universitete, kai
Universitetas atsakingas bent už vieno darbo paketo ar veiklos įgyvendinimą, ir kai projekto bendra
vertė arba Universiteto dalies, kuriai vadovaujama, vertė, ne mažesnė nei 35 000 eurų, prilyginamas
2 tarptautinio lygio mokslo straipsniams humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, o kai esant toms
pačioms sąlygoms vertė mažesnė nei 35 000 eurų – 1,5 tarptautinio lygio mokslo straipsnio
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.
2.5. tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo monografijų ir (ar)
monografijų, įtrauktų į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, 1 autorinio lanko dalis, tenkanti
vienam Universiteto2. dėstytojui ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1 mokslo straipsniui,
publikuotam užsienio mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes be
citavimo rodiklio ir, vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems reikalavimams, gali būti
prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, jeigu
tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus;

5
2.6. tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistų mokslo studijų, recenzuotų
knygų (angl. edited book) ir (ar) mokslo studijų, recenzuotų knygų (angl. edited book), įtrauktų į CA
WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, 1 autorinio lanko dalis, tenkanti vienam Universiteto dėstytojui
ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1 mokslo straipsniui, publikuotam užsienio mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes be citavimo rodiklio ir, vertinant atitikimą IV
skyriuje numatytiems reikalavimams, gali būti prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, jeigu tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus;
2.7. kitų monografijų, mokslo studijų, recenzuotų knygų (angl. edited book), vadovėlių,
naudojamų tiesioginiame studijų procese ir susijusiame su pretendento dėstomais studijų dalykais, 1
autorinio lanko dalis, tenkanti vienam Universiteto dėstytojui ar mokslo darbuotojui, prilyginama 1
mokslo straipsniui recenzuojamame mokslo leidinyje ir, vertinant atitikimą IV skyriuje numatytiems
reikalavimams, gali būti prilyginama 1 tarptautiniam mokslo straipsniui humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse, jeigu tenkina 2.2 papunkčio reikalavimus.
3. Priimant dėstytojus ir mokslo darbuotojus atsižvelgiama į dėstytojų ir mokslo
darbuotojų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams atitinkamos pareigybės reikalavimams (šių
Reikalavimų II, III ir IV skyrius). Atestuojant dėstytojus ir mokslo darbuotojus vertinami jų
pasiekimai per kadenciją (šių Reikalavimų V skyrius), atsižvelgiant į jų užimamo etato dydį.
Sprendžiant dėl pedagoginių vardų suteikimo, atsižvelgiama į dėstytojų atitikimą reikalavimams
pagal šių Reikalavimų VI skyrių.
4. Reikalavimas per kadenciją, numatytas 21.6-21.7, 21.11, 22.6, 22.10, 23.4, 23.8, 24.4,
24.7, 25.5, 25.9, 26.5, 26.9 punktų papunkčiuose, yra laikomas įvykdytu, jeigu Universiteto vardu ar
vykdant Universiteto veiklas įgyvendinama bent viena papunktyje nurodytos veiklos rūšies veikla.
Vertinant reikalavimus per kadenciją, numatytus 21.1-21.5, 22.1-22.5, 23.1-23.3, 24.1-24.3, 25.125.4, 26.1-26.4 papunkčiuose, įskaitomi tik tie mokslo darbai, kuriuose yra naudojama Universiteto
institucinė prieskyra.
5. Asmens, siekiančio eiti mokslo darbuotojo pareigas, atitikimą nustatytiems mokslo
darbuotojų pareigybių kvalifikaciniams reikalavimams vertina Universiteto Personalo komisija ir
Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisija pagal
Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų parinkimo, vertinimo ir atestacijų tvarką, atsižvelgdama
į Mokslo ir inovacijų centro pateiktą informaciją ir vertinimą.
6. Šiuose Reikalavimuose vartojamos santrumpos:
6.1. EPO – Europos patentų tarnyba (angl. European Patent Office);
6.2. IF – žurnalo cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor);
6.3. JPO – Japonijos patentų tarnyba (angl. Japan Patent Office);
6.4. SJR – SCImago žurnalų rodiklis, leidžiantis įvertinti ir palyginti žurnalus (angl.
SCImago Journal Rank);
6.5. SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (angl. Source Normalized
Impact per Paper) Scopus duomenų bazėje;
6.6. USPTO - Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyba (angl. United
States Patent and Trademark Office);
6.7. VPB - Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.
II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI VIEŠO KONKURSO BŪDU IŠRINKTŲ
DĖSTYTOJŲ REIKALAVIMAI
7.
Šiame skyriuje nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims,
siekiantiems eiti viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento
pareigas.
8.
Į viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus pareigas gali pretenduoti
mokslininkas, turintis daktaro laipsnį ir po disertacijos gynimo įgijęs ne mažesnį nei 5 metų
pedagoginio darbo universitete stažą, ir po disertacijos gynimo įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
Pastaba. Reikalavimas darbo stažą įgyti po disertacijos gynimo įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
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8.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus publikavo bent 5
mokslo straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent
2 iš jų turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų - bent 3 straipsnius
užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

8.2. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti
pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus
publikavo bent 3 straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir/arba Scopus duomenų bazes
(bent 1 iš jų turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų - bent 2 straipsnius
užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

8.3. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB, ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus bent 5 straipsnius
leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų turintys nenulinį IF
arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 3 straipsniai publikuoti užsienio mokslo
leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.
Į viešo konkurso būdu išrinkto docento pareigas gali pretenduoti mokslininkas,
turintis daktaro laipsnį, įgijęs ne mažesnį nei 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą po
disertacijos gynimo ir įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
9.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus bent 3 mokslo
straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų
turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų - bent 1 straipsnį, publikuotą
užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.2. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo
straipsnius mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų
turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnis publikuotas
užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

9.3. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB ir ne mažiau kaip 2 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus paskelbė ne mažiau kaip 3 tos
srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turintis nenulinį IF arba SJR, arba
SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 1 straipsnis publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su
bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

10. Į viešo konkurso būdu išrinkto lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris
turi ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir yra
įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
10.1. turi daktaro laipsnį;
10.2. turi ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą ir bent 2 mokslo
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių per paskutinius 5 metus publikavo bent 1
mokslo straipsnį mokslo leidinyje, įtrauktame į CA WoS arba Scopus duomenų bazes;
Pastaba. Reikalavimas rezultatus būti pasiekus per paskutinius 5 metus įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

10.3. turi ne mažesnį kaip 5 metų profesinės veiklos stažą numatomo(ų) dėstyti studijų
dalyko(ų) srityje.
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11. Į viešo konkurso būdu išrinkto asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris turi
ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.
III. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI KVIESTINIŲ DĖSTYTOJŲ
REIKALAVIMAI
12. Šiame skyriuje nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims,
siekiantiems eiti kviestinio profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigas.
13. Į kviestinio profesoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas, kuris turi daktaro
laipsnį, yra po disertacijos gynimo įgijęs ne mažesnį nei 5 metų pedagoginio darbo universitete stažą
ir po disertacijos gynimo įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
13.1. paskelbė ne mažiau kaip 15 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 3 mokslo straipsnius mokslo
leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turinčiame nenulinį
IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnį užsienio mokslo leidinyje arba su
bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
13.2. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti
pareigas, mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 2 straipsnius mokslo
leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų - turinčiame nenulinį
IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 1 straipsnį užsienio mokslo leidinyje arba su
bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
13.3. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB patentų biure, ir ne mažiau kaip 10 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas,
mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 3 straipsnius leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų turinčiuose nenulinį IF arba SJR,
arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų bent 1 straipsnį publikuotą užsienio mokslo leidiniuose.
14. Į kviestinio docento pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis daktaro laipsnį,
yra įgijęs ne mažesnį nei 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą po disertacijos gynimo ir
įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
14.1. paskelbė ne mažiau kaip 7 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 2 mokslo straipsniai yra publikuoti
mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų – turinčiame
nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnį užsienio mokslo leidinyje
arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
14.2. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO ir paskelbė ne mažiau kaip 2 tos srities, kurioje pretenduoja
eiti pareigas, mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 mokslo
straipsnį mokslo leidinyje, įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes;
14.3. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 2 tos srities, kurioje pretenduoja eiti pareigas, mokslo
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 2 mokslo straipsniai yra publikuoti
mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų – turinčiame
nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), o iš jų – bent 1 straipsnį užsienio mokslo leidinyje
arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.
15. Į kviestinio lektoriaus pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris turi ne žemesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir įvykdęs bent vieną iš šių
reikalavimų:
15.1. turi daktaro laipsnį;
15.2. turi ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo universitete stažą ir bent 1 mokslo
straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje;
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15.3. turi ne mažesnį kaip 5 metų profesinės veiklos stažą numatomo (-ų) dėstyti studijų
dalyko (-ų) srityje.
16. Į kviestinio asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, kuris turi ne žemesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.
IV. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI HUMANITARINIŲ AR SOCIALINIŲ
MOKSLŲ SRIČIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI
17. Šiame skyriuje nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims,
siekiantiems eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo
darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas humanitarinių ar socialinių mokslų srityse.
18. Į mokslo darbuotojų pareigybes humanitarinių ar socialinių mokslų srityse gali
pretenduoti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie:
18.1. Atlieka mokslinius tyrimus ir skelbia jų rezultatus:
18.1.1. mokslo monografijose, mokslo studijose, sintezės mokslo darbuose;
18.1.2. mokslo straipsniuose, mokslo darbų analitinėse recenzijose mokslo leidiniuose
(periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose, toliau – mokslo leidiniai);
18.1.3. mokslo straipsniuose, mokslo darbų analitinėse recenzijose kultūros ar profesiniuose
leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose, toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai);
18.1.4. pranešimuose, plenarinėse paskaitose tarptautinėse ar nacionalinėse mokslinėse
konferencijose, tarptautiniuose ar nacionaliniuose seminaruose.
18.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus:
18.2.1. rengia mokslinius šaltinių leidimus, mokslinius vertimų leidimus, rengia ar sudaro
recenzuojamus mokslo leidinius;
18.2.2. rengia mokslinius duomenynus, mokslo išteklių publikacijas (duomenų bazes,
sisteminius šaltinių katalogus, žodynus, tipologinius ir teminius žemėlapius), mokslo bibliografijos
leidinius, svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, tarptautinių) teisės
aktų projektus, išvadas, komentarus ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.
18.3. Vykdo tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI projektus.
18.4. Rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų
procese, vadovauja podoktorantūros stažuotėms.
18.5. Atlieka kitą taikomąją mokslinę veiklą:
18.5.1. vykdo eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse
organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla
(vadovauja mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo
narys;
18.5.2. yra mokslo leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys;
18.5.3. yra darbo grupių, kurios rengia ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus,
teikia konsultacijas valdžios, viešojo sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms narys ir
pan.).
18.6. Užsiima ugdomąja ar mokslo sklaidos veikla:
18.6.1. yra parengę mokomųjų knygų ar metodinių priemonių;
18.6.2. yra parengę mokslo darbų apžvalgų ar mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų –
profesinei auditorijai ar visuomenei skirtų mokslo darbų ar meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros
ar profesiniuose leidiniuose;
18.6.3. yra skaitę viešų paskaitų;
18.6.4. yra sukūrę tradicinių ar skaitmeninių mokslo sklaidos šaltinių, visuomenei aktualių
duomenų bazių, užsiima jų priežiūra, pildymu, atnaujinimu, užsiima mokslo žinių sklaida (skelbia
mokslo populiarinimo publikacijas, pasisako sakytinėje ar rašytinėje žiniasklaidoje) ir pan.
19. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti
mokslo darbuotojų pareigas humanitarinių ar socialinių mokslų srityse:
19.1. Mokslininkas, pretenduojantis eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, turi:
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19.1.1.
mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
19.1.1.1.
ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje
tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 5 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
19.1.1.2.
ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 7
tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
19.1.1.3.
ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių;
19.1.2.
turėti vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: būti vadovavęs
tarptautiniams ar nacionaliniams MTEP ar MTEPI projektams ar institucijų vykdomoms mokslinių
tyrimų programoms;
19.1.3.
turėti mokslininkų rengimo patirties: būti vadovavęs doktorantui ar
podoktorantūros stažuotojui;
19.1.4.
turi būti įvykdęs po vieną 18.5 ir 18.6 įvardintą veiklą papunkčiuose.
19.2. Mokslininkas, pretenduojantis eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi:
19.2.1.
mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
19.2.1.1.
ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje
tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 2 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
19.2.1.2.
ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 3
tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
19.2.1.3.
ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
19.2.2.
būti dalyvavęs vykdant tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI
projektus ar institucijų mokslinių tyrimų programas, ar būti vadovavęs doktorantui ar
podoktorantūros stažuotojui;
19.2.3.
turi būti įvykdęs bent vieną veiklą, įvardintą 18.5 ir bent dvi veiklas, įvardintas
18.6 papunkčiuose.
19.3. Mokslininkas, pretenduojantis eiti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų
rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose.
19.4. Asmuo, pretenduojantis eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne
žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
V. MINIMALŪS VIEŠO KONKURSO BŪDU IŠRINKTŲ DĖSTYTOJŲ IR
MOKSLO DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI PER KADENCIJĄ
20. Šiame skyriuje nustatyti minimalūs reikalavimai per kadenciją asmenims, dirbantiems
viešo konkurso būdu išrinkto profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigose.
21. Viešo konkurso būdu išrinktas profesorius per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo
krūvio normas ir įvykdęs vieną iš 21.1-21.5 papunkčių reikalavimų ir 21.6-21.11 papunkčiuose
numatytus reikalavimus:
21.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir /
arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų - turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo
indeksą), iš jų - bent 3 publikuoti užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio
mokslo ir (ar) studijų institucijų;
21.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir
/ arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai;
21.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO;
21.4. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties mokslo monografiją, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos
pat apimties vadovėlį, naudojamą tiesioginiame studijų procese, ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo
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straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų –
turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą), iš kurių bent 1 publikuotas užsienio
mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
21.5. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA
WoS ir / arba Scopus duomenų bazes (bent 1 iš jų - turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą), iš kurių bent 1 publikuotas užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš
užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų.
21.6. įvykdė ne mažiau kaip 4 iš šių reikalavimų:
21.6.1. vadovavo studijų programai;
21.6.2. parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;
21.6.3. dalyvavo studijų kokybės veikloje (studijų programų komiteto veikloje, studijų
programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);
21.6.4. parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms
mokykloms;
21.6.5. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;
21.6.6. dalyvavo studentų mentorystės veiklose;
21.6.7. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;
21.6.8. skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau
akademinių valandų).
21.7. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:
21.7.1. vadovavo disertaciniam darbui;
21.7.2. buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;
21.7.3. buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;
21.7.4. buvo doktorantūros komiteto narys;
21.7.5. buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;
21.7.6. buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;
21.7.7. dėstė doktorantams;
21.7.8. vadovavo podoktorantūros stažuotei.
21.8. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo renginiuose.
21.9. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė
bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė
bent 1 užsakomuosius mokymus.
21.10. Bent 4 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų
projektų lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų
programose.
21.11. Įvykdė bent 3 iš šių reikalavimų:
21.11.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
21.11.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
21.11.3. Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei
ar ūkio subjektams;
21.11.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
21.11.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
21.11.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą;
21.11.7. dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;
21.11.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
21.11.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
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22. Viešo konkurso būdu išrinktas docentas per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo
krūvio normas, vieną iš 22.1-22.5 papunkčių reikalavimų ir 22.6-22.10 papunkčiuose numatytus
reikalavimus:
22.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir /
arba Scopus duomenų bazes (bent 2 iš jų - turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo
indeksą), iš jų - bent 1 mokslo straipsnį užsienio mokslo leidinyje arba su bendraautoriais iš užsienio
mokslo ir (ar) studijų institucijų;
22.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir
/ arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai;
22.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO;
22.4. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties mokslo monografiją, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos
pat apimties vadovėlį, naudojamą tiesioginiame studijų procese, ir paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo
straipsnį užsienio leidinyje (arba su bendraautoriais iš užsienio studijų ir (ar) mokslo institucijų),
įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą;
22.5. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB, ir paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį užsienio leidinyje (arba su
bendraautoriais iš užsienio studijų ir (ar) mokslo institucijų), įtrauktame į CA WoS ir / arba Scopus
duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.
22.6. įvykdė ne mažiau kaip 3 iš šių reikalavimų:
22.6.1. vadovavo studijų programai;
22.6.2. parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;
22.6.3. dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje,
studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);
22.6.4. parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms
mokykloms;
22.6.5. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;
22.6.6. dalyvavo studentų mentorystės veiklose;
22.6.7. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;
22.6.8. skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau
akademinių valandų).
22.7. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 4 tarptautiniuose mokslo renginiuose.
22.8. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė
bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė
bent 1 užsakomuosius mokymus.
22.9. Bent 3 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų
lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.
22.10. Įvykdė bent 2 iš šių reikalavimų:
22.10.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;
22.10.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
22.10.3. Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei
ar ūkio subjektams;
22.10.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
22.10.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
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22.10.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą;
22.10.7. dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;
22.10.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
22.10.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
23. Viešo konkurso būdu išrinktas lektorius per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo
darbo krūvio normas ir bent vieną iš 23.1 – 23.3 papunkčių reikalavimų ir 23.4-23.8 papunkčiuose
numatytus reikalavimus:
23.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į CA WoS ir / arba
Scopus duomenų bazes, turinčiame nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;
23.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą monografiją, kurioje autoriui
tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba tos pat apimties vadovėlį (jo dalį), naudojamą
tiesioginiame studijų procese ir kuris yra susijęs su dėstomais studijų dalykais;
23.3. parengė mokslo daktaro disertaciją ir ją apgynė.
23.4. įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:
23.4.1. vadovavo studijų programai;
23.4.2. parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;
23.4.3. dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje,
studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);
23.4.4. parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms
mokykloms;
23.4.5. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;
23.4.6. dalyvavo studentų mentorystės veiklose;
23.4.7. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;
23.4.8. skaitė paskaitas užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijose (8 ir daugiau
akademinių valandų).
23.5. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 3 tarptautiniuose arba nacionaliniuose mokslo
renginiuose.
23.6. Dalyvavo rengiant bent 2 projektines paraiškas arba įgyvendinant bent 1 akademinį
(mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektą, arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų
finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, ar bent 1 užsakomuosius mokymus.
23.7. Bent 2 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų
lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.
23.8. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:
23.8.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;
23.8.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
23.8.3. Universiteto vardu raštu konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei ar
ūkio subjektams;
23.8.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
23.8.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
23.8.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui recenzuojamuose mokslo
leidiniuose
23.8.7. dalyvavo nario teisėmis nacionalinėse ar tarptautinėse ekspertų darbo grupėse,
asociacijose;
23.8.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
23.8.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
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24. Viešo konkurso būdu išrinktas asistentas per kadenciją turi būti įvykdęs dėstytojo
darbo krūvio normas ir bent vieną iš 24.1 – 24.3 papunkčių reikalavimų ir 24.4-24.8 papunkčiuose
numatytus reikalavimus:
24.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį leidinyje, įtrauktame į CA WoS ir / arba
Scopus duomenų bazes;
24.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 tos srities, kurioje eina pareigas, mokslo straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
24.3. parengė mokslo daktaro disertaciją ir ją apgynė.
24.4. įvykdė ne mažiau kaip 1 iš šių reikalavimų:
24.4.1. parengė ir dėstė studijų dalykus (modulius) užsienio kalba;
24.4.2. dalyvavo studijų kokybės veikloje (dalyvavo studijų programų komiteto veikloje,
studijų programos (studijų krypties) vertinimo procedūrose ir pan.);
24.4.3. parengė vadovėlių, mokomųjų knygų, metodinių priemonių aukštosioms
mokykloms;
24.4.4. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro darbams;
24.4.5. dalyvavo studentų mentorystės veiklose;
24.4.6. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas.
24.5. Skaitė pranešimą ne mažiau kaip 1 tarptautiniame ar nacionaliniame mokslo
renginyje.
24.6. Dalyvavo rengiant bent 1 projektinę paraišką arba įgyvendinant bent 1 akademinį
(mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektą, arba vykdė bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų
finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, ar bent 1 užsakomuosius mokymus.
24.7. Įvykdė bent 1 iš šių reikalavimų:
24.7.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;
24.7.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
24.7.3. Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei
ar ūkio subjektams;
24.7.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
24.7.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
24.7.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui recenzuojamuose mokslo
leidiniuose,
24.7.7. dalyvavo nario teisėmis nacionalinėse ar tarptautinėse ekspertų darbo grupėse,
asociacijose;
24.7.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
24.7.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
25. Viešo konkurso būdu išrinktas vyriausiasis mokslo darbuotojas per kadenciją turi
būti įvykdęs mokslo darbuotojo krūvio normas ir įvykdęs vieną iš 25.1-25.4 papunkčių reikalavimų
ir 25.5-25.9 papunkčiuose numatytus reikalavimus:
25.1. paskelbė ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir /
arba Scopus duomenų bazes (bent 5 iš jų turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą),
iš jų - bent 5 mokslo straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš užsienio
mokslo ir (ar) studijų institucijų;
25.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir
/ arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 8 autoriniai lankai, ir paskelbė ne
mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio
mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose
nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;
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25.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO, ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio
leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į
CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;
25.4. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba su
bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus
duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.
25.5. įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:
25.5.1. dalyvavo mokslo kokybės veikloje;
25.5.2. dalyvavo mokslo doktorantūros išoriniame vertinime;
25.5.3. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ar magistro darbams;
25.5.4. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;
25.5.5. vadovavo disertaciniam darbui;
25.5.6. buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;
25.5.7. buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;
25.5.8. buvo doktorantūros komiteto narys;
25.5.9. buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;
25.5.10. buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;
25.5.11. dėstė doktorantams;
25.5.12. vadovavo podoktorantūros stažuotei.
25.6. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 7 tarptautiniuose mokslo renginiuose.
25.7. Dalyvavo bent 2 akademiniuose (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projektuose arba
vykdė bent 2 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotus užsakomuosius mokslo tyrimus,
arba bent 2 užsakomuosius mokymus.
25.8. Bent 5 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų
lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.
25.9. Įvykdė bent 3 iš šių reikalavimų:
25.9.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;
25.9.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
25.9.3. Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei
ar ūkio subjektams;
25.9.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
25.9.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
25.9.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą;
25.9.7. dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;
25.9.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
25.9.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
26. Viešo konkurso būdu išrinktas vyresnysis mokslo darbuotojas per kadenciją turi
būti įvykdęs mokslo darbuotojo krūvio normas, vieną iš 26.1-26.4 papunkčių reikalavimų ir 26.526.9 papunkčiuose numatytus reikalavimus:
26.1. paskelbė ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS ir /
arba Scopus duomenų bazes (bent 4 iš jų turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo
indeksą), iš jų - bent 4 mokslo straipsnius užsienio mokslo leidiniuose arba su bendraautoriais iš
užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų;
26.2. paskelbė ne disertacijos pagrindu parengtą recenzuotą ne mažiau kaip 8 autorinių
lankų apimties monografiją, išleistą pripažintoje tarptautinėje leidykloje ir (ar) įtrauktą į CA WoS ir
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/ arba Scopus duomenų bazes, kurioje autoriui tenka ne mažiau nei 6 autoriniai lankai, ir paskelbė ne
mažiau kaip 3 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio
mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose
nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą;
26.3. sukūrė bent 1 tarptautinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas EPO, USPTO arba JPO, ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius užsienio
leidiniuose (arba kartu su bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į
CA WoS ir / arba Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo
indeksą;
26.4. sukūrė bent 1 nacionalinį pramoninės nuosavybės objektą, kuriam išduotas patentas,
užregistruotas VPB ir paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius užsienio leidiniuose (arba su
bendraautoriais iš užsienio mokslo ir (ar) studijų institucijų), įtrauktuose į CA WoS ir / arba Scopus
duomenų bazes, turinčius nenulinį IF arba SJR, arba SNIP citavimo indeksą.
26.5. įvykdė ne mažiau kaip 2 iš šių reikalavimų:
26.5.1. dalyvavo mokslo kokybės veikloje;
26.5.2. dalyvavo mokslo doktorantūros išoriniame vertinime;
26.5.3. vadovavo sėkmingai apgintiems bakalauro ir magistro darbams;
26.5.4. koordinavo studentų neformaliojo ugdymo veiklas;
26.5.5. vadovavo disertaciniam darbui;
26.5.6. buvo disertacinio darbo mokslinis konsultantas;
26.5.7. buvo disertacinio darbo gynimo tarybos narys;
26.5.8. buvo doktorantūros komiteto narys;
26.5.9. buvo pretendentų į doktorantūros studijas mokslinių tyrimų projektų recenzentas;
26.5.10. buvo parengto disertacinio darbo slaptas recenzentas;
26.5.11. dėstė doktorantams;
26.5.12. vadovavo podoktorantūros stažuotei.
26.6. Skaitė pranešimus ne mažiau kaip 5 tarptautiniuose mokslo renginiuose.
26.7. Dalyvavo bent 1 akademiniame (mokslo, studijų, plėtros ir kt.) projekte arba vykdė
bent 1 viešojo arba privataus sektoriaus institucijų finansuotą užsakomąjį mokslo tyrimą, arba vykdė
bent 1 užsakomuosius mokymus.
26.8. Bent 3 kartus dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir (ar) Universiteto vykdomų projektų
lėšomis finansuojamose akademinėse išvykose užsienyje ir (ar) akademinių mainų programose.
26.9. Įvykdė bent 2 iš šių reikalavimų:
26.9.1. dalyvavo Universiteto sudarytose darbo grupėse, komisijose;
26.9.2. dalyvavo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų sudarytose darbo grupėse ar komisijose;
26.9.3. Universiteto vardu raštu teikė konsultacijas (išvadas, rekomendacijas) visuomenei
ar ūkio subjektams;
26.9.4. organizavo mokslines konferencijas ir renginius (buvo mokslinio ir (ar)
organizacinio komiteto narys);
26.9.5. buvo mokslinių žurnalų redakcinės ar mokslinės kolegijos narys, atsakingasis ar
mokslinis redaktorius;
26.9.6. recenzavo mokslinius straipsnius, pateiktus publikavimui mokslo leidiniuose,
įtrauktuose į CA WoS ir (arba) Scopus duomenų bazes, turinčiuose nenulinį IF arba SJR, arba SNIP
citavimo indeksą;
26.9.7. dalyvavo nario teisėmis tarptautinėse ekspertų darbo grupėse, asociacijose;
26.9.8. vykdė mokslo populiarinimo veiklas;
26.9.9. Universiteto vardu išsakė ekspertinę nuomonę viešoje erdvėje.
VI. REIKALAVIMAI SIEKIANTIEMS GAUTI PEDAGOGINĮ VARDĄ
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27. Universiteto dėstytojams pedagoginius profesoriaus ir docento vardus teikia
Universiteto senatas (toliau – Senatas).
28. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteikiamas dėstytojams, atitinkantiems
visus šiuos reikalavimus:
28.1. vadovavusiems bent vienai apgintai mokslo daktaro disertacijai;
28.2. paskelbusiems ne mokslo daktaro disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją
arba vadovėlį, kuriuose jam tenka ne mažiau nei 8 autoriniai lankai, arba atitinkantiems bent vieną iš
21.1-21.5 papunkčių reikalavimų.
28.3. turintiems ne mažesnį kaip 10 metų pedagoginio darbo universitete stažą, ir ne mažiau
kaip 5 metus Universitete ėjusiems profesoriaus pareigas, kai darbo krūvis buvo ne mažesnis kaip 0,5
etato, ir savo mokslo darbuose naudojantiems Universiteto institucinę prieskyrą;
28.4. per pastarųjų 5 metų laikotarpį įvykdžiusiems dėstytojo darbo krūvio normas;
28.5. per pastarųjų 5 metų laikotarpį įvykdžiusiems prašymo pateikimo metu galiojusius
minimalius reikalavimus viešojo konkurso būdu išrinkto profesoriaus pareigoms per kadenciją
(išskyrus 21.1-21.5 papunkčių reikalavimus);
29. Docento pedagoginis vardas gali būti suteikiamas dėstytojams, atitinkantiems visus
šiuos reikalavimus:
29.1. paskelbusiems ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją arba vadovėlį,
kuriuose jam tenka ne mažiau nei 4 autoriniai lankai, arba atitinkantiems bent vieną iš 22.1-22.5
papunkčių reikalavimų.
29.2. turintiems ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo universitete stažą, ir ne mažiau
kaip 5 metus Universitete ėjusiems docento arba profesoriaus pareigas, kai darbo krūvis buvo ne
mažesnis kaip 0,5 etato, ir savo mokslo darbuose naudojantiems Universiteto institucinę prieskyrą;
29.3. per pastarųjų 5 metų laikotarpį įvykdžiusiems dėstytojo darbo krūvio normas;
29.4. per pastarųjų 5 metų laikotarpį įvykdžiusiems prašymo pateikimo metu galiojusius
minimalius reikalavimus viešojo konkurso būdu išrinkto docento pareigoms per kadenciją (išskyrus
22.1-22.5 papunkčių reikalavimus).
VII. PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO TVARKA
30. Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą, pateikia
akademinio padalinio tarybai šiuos dokumentus:
30.1. prašymą Senatui suteikti Universiteto pedagoginį vardą, nurodant, kurios mokslo ar
meno srities ir kokio vardo siekiama;
30.2. gyvenimo aprašymą;
30.3. jungtinę vicerektoriaus akademiniams reikalams pasirašytą pažymą apie:
30.3.1.
pretendento su studijomis susijusio krūvio normų vykdymą ir minimalių su
studijomis susijusių reikalavimų atitinkamai pareigybei per kadenciją įvykdymą (informaciją
pažymai pateikia Akademinių reikalų centras);
30.3.2.
pretendento atitikimą šių Reikalavimų 29.3 ir 29.2 papunkčiuose keliamiems
reikalavimams (informaciją pažymai pateikia Personalo tarnyba);
30.3.3.
pretendento mokslinio darbo krūvio normų vykdymą, atitikimą šių
Reikalavimų 28.1-28.4 ir 29.1-29.3 papunkčiuose keliamiems reikalavimams ir minimalių su
moksline veikla susijusių reikalavimų atitinkamai pareigybei per kadenciją įvykdymą (informaciją
pažymai pateikia Mokslo ir inovacijų centras).
31. Pretendentas Universiteto internetinėje svetainėje www.mruni.eu užsisako jungtinę
pažymą Apie asmens atitikimą reikalavimams pedagoginiam vardui suteikti, pastabų skiltyje
nurodydamas, kokiam pedagoginiam vardui, profesoriaus ar docento, pažyma užsakoma.
32. Mokslo ir inovacijų centras, gavęs prašymą parengti pažymą, jungtinės pažymos
formą patalpina bendrame aplanke, kur atitinkamą informaciją užpildo Akademinių reikalų centras,
Personalo tarnyba, Tarptautiškumo tarnyba, Komunikacijos ir rinkodaros centras, Dokumentų
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tarnyba, akademinis padalinys, kuriame pretendentas dirba pagrindinėse pareigose. Informaciją
minėti padaliniai užpildo per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
33. Užpildyta jungtinė pažyma pretendento nurodytu elektroniniu paštu siunčiama
pretendentui susipažinti ir papildyti trūkstama informacija. Pretendentas pažymą gali papildyti per 5
darbo dienas. Pretendentui papildžius pažymą arba jeigu pretendentas nepateikia papildytos pažymos,
pažymą pasirašo vicerektorius akademiniams reikalams. Pasirašyta pažyma per 5 darbo dienas po
papildymo pretendentui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
34. Akademinio padalinio taryba, išnagrinėjusi pretendento prašymą, pateiktus
dokumentus ir kitas aplinkybes, per 15 darbo dienų dokumentus ir akademinio padalinio tarybos
nutarimą dėl siūlymo suteikti pedagoginį vardą pateikia Dokumentų tarnybai. Elektroninėje
dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (e-DVS) užregistruoti dokumentai nedelsiant perduodami
Senato sekretoriui.
35. Senato sekretorius per 5 darbo dienas dokumentus pateikia Senato Studijų, Mokslo ir
doktorantūros komisijoms išvadai.
36. Senato Studijų, Mokslo ir doktorantūros komisijos per 15 darbo dienų nuo dokumentų
gavimo pateikia išvadas (e-DVS užregistruoja komisijos posėdžių protokolus ir jų kopijas per sistemą
perduoda Senato sekretoriui). Senato sekretorius parengia Senato nutarimo projektą ir pateikia jį
Senatui svarstyti.
37. Sprendimą dėl pedagoginio vardo suteikimo Senatas priima artimiausiame posėdyje ir
tai įformina Senato nutarimu, kurio kopija ar išrašas pridedamas prie pedagoginio vardo suteikimo
dokumentų.
38. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, išduodamas
profesoriaus ar docento atestatas. Atestatą pasirašo rektorius ir Senato pirmininkas. Rektoriaus parašo
rekvizite dedamas Universiteto herbinis antspaudas.
39. Išrašyti profesoriaus ar docento atestatai registruojami atskiruose registruose.
40. Universiteto išduotų profesoriaus ir docento atestatų kopijos ir pedagoginio vardo
suteikimo dokumentai saugomi darbuotojo asmens byloje Personalo tarnyboje.
41. Personalo tarnyba tvarko profesoriaus ir docento atestatų išdavimo apskaitą.
Atestatų blankai, jų apskaitos knygos ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti bei
pedagoginių vardų atestatų registrai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Mykolo Romerio universiteto dėstytojų,
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų priėmimo į pagrindines pareigas komisijos ar Universiteto Personalo
komisijos sprendimu gali būti sumažinti asmenims, turintiems išskirtinių pasiekimų profesinėje
veikloje arba pretenduojantiems dėstyti studijų dalykus, kurie išimtinai susiję su Lietuvos kultūros,
lietuvių tautos ir kalbos raida.
43. Jeigu Universiteto rektorius buvo išrinktas, o vicerektoriai, Universiteto akademinių
padalinių vadovai, prodekanai patvirtinti iš Universiteto darbuotojų, pasibaigus jų įgaliojimams,
jiems garantuojama teisė grįžti į anksčiau Universitete jų eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo
pareigas ir jas eiti 5 metus.
___________________________

