
 

PATVIRTINTA 

VDA Senato posėdyje 

2018-12-19 Nr. S-2018-7 

nutarimu Nr. Nr. S-2018-7/27 

 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS MOKSLO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE, PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ 

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus dailės akademijos mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, 

pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – aprašas) nustato kvalifikacinius 

reikalavimus, taikomus asmenims, kurie viešo konkurso būdu siekia užimti Vilniaus dailės akademijos 

mokslo darbuotojų,  dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos mokslo 

tarybos pirmininko 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų 

institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“  ir 

VDA statutu. 

3. Šiame apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar 

kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros projektams. 

3.2. Mokslo darbuotojai – tyrėjai, einantys vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo 

darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas.  

3.3. Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį. 

3.4. Prieskyra – mokslo darbe, mokslo darbo deklaracijoje (tuo atveju kai priskyrimo nėra) nurodytas 

autoriaus pri(si)skyrimas Institucijai. 

4. Mokslo darbuotojų pareigos užimamos viešo konkurso būdu Senato nustatyta tvarka. 

 

II. REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJAMS 

 

5. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

5.1. Mokslinių tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, toliau – 

recenzuojami mokslo leidiniai) arba ne disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje ar studijoje ir ne 

mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

5.2. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš išvardytų darbų: 

5.2.1. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė mokslo monografijose ir (ar) studijose; 

5.2.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose; 

5.2.3. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose 

leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, toliau – kultūros ar profesiniai 

leidiniai); 

5.2.4. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose 

straipsniuose ir (ar) mokslo darbų analitinėse recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose; 



 

5.2.5. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose 

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose. 

5.3. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent penkis iš išvardytų darbų: 

5.3.1. rengė mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengė (ir sudarė) periodinius 

ar vienkartinius mokslo leidinius; 

5.3.2. rengė mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius 

žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos ir 

kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausių (Lietuvos 

Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl 

teisės aktų projektų ir pan.; 

5.3.3. vykdė eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvavo ekspertinėse 

mokslinėse organizacijose (buvo jų nariu), užsiėmė ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla 

(vadovavo tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos 

komitetui ar buvo jo narys; vadovavo tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio 

mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvo tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės 

kolegijos narys; vadovavo doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba 

buvo tokio komiteto ar tarybos narys); 

5.3.4. dalyvavo tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (buvo pagrindinis 

projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas); 

5.3.5. dalyvavo mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose; 

5.3.6. parengė studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar) metodinių 

priemonių; 

5.3.7. vadovavo doktorantams, rengė ir dėstė doktorantūros studijų dalykus, vadovavo 

podoktorantūros stažuotėms; 

5.3.8. parengė mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei 

auditorijai ir visai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros 

ar profesiniuose leidiniuose; 

5.3.9. skaitė viešų paskaitų ciklus; 

5.3.10. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiėmė jų priežiūra, užsiėmė reguliaria 

mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan. 

6. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas užimantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų 

kadenciją, jeigu per kadenciją: 

6.1. Įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

6.1.1. paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą (leidinys 

įskaitomas ir tuomet, kai komisijai pateikiama leidyklos pažyma apie įteiktą spaudai 

monografiją); 

6.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

6.2. Įvykdė bent kelis iš šių reikalavimų: 

6.2.1. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį ir ne mažiau kaip 3 knygos(-ų) skyrius ar mokslo 

straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose; 

6.2.2. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė nerecenzuotuose straipsniuose, knygų skyriuose, 

akademinėse recenzijose ir pan. publikacijose su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose; 

6.2.3. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų, 

enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų; 

6.2.4. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų 

rezultatus, pranešimus. 

6.3. Įvykdė bent kelis iš šių reikalavimų: 

6.3.1. dalyvavo tarptautinių, nacionalinių mokslo ir meno programų projektuose; 



 

6.3.2. dalyvavo ekspertinėse mokslinėse arba profesionaliojo meno ir kultūros organizacijose 

(buvo jų nariu), užsiėmė ekspertine ir kita taikomąja moksline arba meno veikla (vadovavo 

tarptautinio ar nacionalinio mokslo arba meno renginio organizaciniam arba programos komitetui 

ar buvo jo narys);  

6.3.3. vadovavo nacionalinio ar tarptautinio periodinio arba tęstinio mokslo arba meno leidinio 

redakcinei kolegijai, buvo tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; 

6.3.4. sukūrė internetinių mokslo sklaidos šaltinių ir juos prižiūrėjo arba reguliariai skleidė 

mokslo žinias žiniasklaidos priemonėmis ir pan. 

7. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

7.1. Mokslinių tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo 

straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.  

7.2. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent tris iš 5.2.1–5.2.5 punktuose išvardytų darbų. 

7.3. Per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 5.3.1–5.3.10 punktuose išvardytų darbų. 

8. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užimantys mokslininkai gali būti atestuoti už 5 metų 

kadenciją, jeigu per kadencijos laikotarpį: 

8.1. Įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

8.1.1. paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją, teorinį, sintetinį mokslo darbą (leidinys 

įskaitomas ir tuomet, kai komisijai pateikiama leidyklos pažyma apie įteiktą spaudai 

monografiją); 

8.1.2. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose; 

8.1.3. paskelbė aukštosios mokyklos vadovėlį; 

8.1.4. paskelbė recenzuotos(-ų) mokslinės(-ių) monografijos(-ų), studijos(-ų) ar vadovėlio(-ių) 

dalį(-is), recenzuotą(-us) straipsnį(-ius), jei bendras mokslininko indėlis ne mažesnis kaip 3 

autoriniai lankai. 

8.2. Įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

8.2.1. mokslinių tyrimų rezultatus skelbė nerecenzuotuose straipsniuose, knygų skyriuose, 

akademinėse recenzijose ir pan. publikacijose su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose; 

8.2.2. paskelbė šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, mokslinių žodynų, žinynų, 

enciklopedijų, parodų katalogų, (bio)bibliografijų; 

8.2.3. skelbė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose mokslinių tyrimų 

rezultatus, pranešimus. 

8.3. Įvykdė bent kelis iš 6.3.1–6.3.4 punktuose išvardytų reikalavimų. 

9. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų rezultatus turi 

būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

10. Per 5 metų kadenciją mokslo darbuotojo pareigas užimantis asmuo turi būti paskelbęs ne mažiau 

kaip 4 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

11. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei 

magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti mokslinius 

tyrimus. 

12. Per 5 metų kadenciją jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas užimantis asmuo turi dirbti 

mokslinį darbą ir būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. 

13. Mokslo darbuotojai atestaciniam vertinimui teikia tik tuos darbus, kurių prieskyra yra nurodyta 

Vilniaus dailės akademijai.   



 

Priedas Nr. 1 

 

 

Registracijos Nr. 

 

Konkurso dalyvis: 

Vardas, pavardė, pareigos, padalinys 
 

 

Vilniaus dailės akademijos Rektoriui prof. A. Klimui 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

2000-00-00 

 

 

 

 

 

 

Remdamasis Konkursų Vilniaus dailės akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti 

organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašu prašau leisti man dalyvauti konkurse              pareigoms 

eiti. 

 

 

 

Vardas, Pavardė 

  



 

Priedas Nr. 2 

 

Konkursui teikiamų veiklų (darbų) sąrašas1 mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

1. Akademiniai mokslo darbai 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti ne mažiau kaip 15 

mokslo straipsnių 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

1.2. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti ne disertacijos 
pagrindu parengtoje 
monografijoje ar studijoje ir 
ne mažiau kaip 10 mokslo 

straipsnių recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose. 

  

1.3. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo monografijose 
ir (ar) studijose. 

  

1.4. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo straipsniuose 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

1.5.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo straipsniuose 
kultūros ar profesiniuose 
leidiniuose. 

  

1.6.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo konferencijų 
pranešimų pagrindu parengtuose 
straipsniuose ir (ar) mokslo 
darbų analitinėse recenzijose 
recenzuojamuose mokslo ar 
kultūros ar profesiniuose 
leidiniuose. 

  

1.7.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti pranešimuose ir (ar) 
plenarinėse paskaitose 
tarptautinėse ir nacionalinėse 
mokslinėse konferencijose. 

  

                                                      
1 1.3–1.5,  2.1–2.5, 3.1–3.5 punktuose teikiama veikla (darbai) per pastaruosius 5 metus. 



 

2. Taikomoji mokslinė veikla (darbai)  

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda 

2.1. Parengtos mokslo šaltinių 
publikacijos, mokslinių tekstų 
vertimai, parengti (sudaryti) 
periodiniai ar vienkartiniai 
mokslo leidiniai. 

  

2.2. Parengtos mokslo išteklių 
publikacijos, mokslo 
bibliografijos leidiniai, teisės 
aktų projektai, išvados ir 
atsiliepimai dėl teisės aktų 
projektų ir pan. 

  

2.3. Vykdyti eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros 
darbai, dalyvavimas 
ekspertinėse mokslinėse 
organizacijose, užsiėmimas 
ekspertine ir kita taikomąja 
moksline veikla. 

  

2.4. Dalyvavimas tarptautinių ir 

nacionalinių mokslo programų 

projektuose (pagrindinis 

projekto koordinatorius, 

koordinatorius partneris ar 

vykdytojas). 

  

2.5.  

 

Dalyvavimas mokslinėse 

stažuotėse ir mokslinių mainų 

programose. 

  

3. Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla (darbai) 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda 

3.1. Parengti studijų vadovai 

aukštosioms mokykloms, 

mokomosios knygos ir (ar) 

metodinės priemonės. 

  

3.2. Vadovavimas doktorantams, 

doktorantūros studijų dalykų 

parengimas ir dėstymas, 

vadovavimas podoktorantūros 

stažuotėms. 

  



 

3.3. Parengtos mokslo darbų 

apžvalgos ir mokslo sklaidos 

publikacijos, tarp jų – profesinei 

auditorijai ir visai visuomenei 

skirti mokslo darbai bei meno 

kūrinių recenzijos, paskelbti 

kultūros ar profesiniuose 

leidiniuose. 

  

3.4. Skaityti viešųjų paskaitų ciklai.   

3.5.  

 

Sukurti internetiniai mokslo 

sklaidos šaltiniai, užsiėmimas jų 

priežiūra, užsiėmimas reguliaria 

mokslo žinių sklaida per 

žiniasklaidos priemones ir pan. 

  

*Nereikalingus punktus ištrinti.  



 

Konkursui teikiamų veiklų (darbų) sąrašas2 mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

1. Akademiniai mokslo darbai 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti ne mažiau kaip 10 

mokslo straipsnių 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

1.2. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti monografijoje ar 

studijoje ir ne mažiau kaip 5 

mokslo straipsniuose 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

1.3. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo monografijose 
ir (ar) studijose. 

  

1.4. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo straipsniuose 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

1.5.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo straipsniuose 
kultūros ar profesiniuose 
leidiniuose. 

  

1.6.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti mokslo konferencijų 
pranešimų pagrindu parengtuose 
straipsniuose ir (ar) mokslo 
darbų analitinėse recenzijose 
recenzuojamuose mokslo ar 
kultūros ar profesiniuose 
leidiniuose. 

  

1.7.  

 

Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti pranešimuose ir (ar) 
plenarinėse paskaitose 
tarptautinėse ir nacionalinėse 
mokslinėse konferencijose. 

  

2. Taikomoji mokslinė veikla (darbai)  

                                                      
2 1.3–1.5,  2.1–2.5, 3.1–3.5 punktuose teikiama veikla (darbai) per pastaruosius 5 metus. 



 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda 

2.1. Parengtos mokslo šaltinių 
publikacijos, mokslinių tekstų 
vertimai, parengti (sudaryti) 
periodiniai ar vienkartiniai 
mokslo leidiniai. 

  

2.2. Parengtos mokslo išteklių 
publikacijos, mokslo 
bibliografijos leidiniai, teisės 
aktų projektai, išvados ir 
atsiliepimai dėl teisės aktų 
projektų ir pan. 

  

2.3. Vykdyti eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros 
darbai, dalyvavimas 
ekspertinėse mokslinėse 
organizacijose, užsiėmimas 
ekspertine ir kita taikomąja 
moksline veikla. 

  

2.4. Dalyvavimas tarptautinių ir 

nacionalinių mokslo programų 

projektuose (pagrindinis 

projekto koordinatorius, 

koordinatorius partneris ar 

vykdytojas). 

  

2.5.  

 

Dalyvavimas mokslinėse 

stažuotėse ir mokslinių mainų 

programose. 

  

3. Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla (darbai) 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda 

3.1. Parengti studijų vadovai 

aukštosioms mokykloms, 

mokomosios knygos ir (ar) 

metodinės priemonės. 

  

3.2. Vadovavimas doktorantams, 

doktorantūros studijų dalykų 

parengimas ir dėstymas, 

vadovavimas podoktorantūros 

stažuotėms. 

  



 

3.3. Parengtos mokslo darbų 

apžvalgos ir mokslo sklaidos 

publikacijos, tarp jų – profesinei 

auditorijai ir visai visuomenei 

skirti mokslo darbai bei meno 

kūrinių recenzijos, paskelbti 

kultūros ar profesiniuose 

leidiniuose. 

  

3.4. Skaityti viešųjų paskaitų ciklai.   

3.5.  

 

Sukurti internetiniai mokslo 

sklaidos šaltiniai, užsiėmimas jų 

priežiūra, užsiėmimas reguliaria 

mokslo žinių sklaida per 

žiniasklaidos priemones ir pan. 

  

*Nereikalingus punktus ištrinti.  



 

Konkursui teikiamų veiklų (darbų) sąrašas mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas: 

 

1. Akademiniai mokslo darbai 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Mokslinių tyrimų rezultatai 
paskelbti ne mažiau kaip 2 

mokslo straipsniuose 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

  



 

Konkursui teikiamų veiklų (darbų) sąrašas tyrėjams, dirbantiems humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse, pretenduojantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

1. Akademiniai mokslo darbai 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Vykdyti moksliniai tyrimai.   

 

  



 

Priedas Nr. 3 

 

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų) sąrašas mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Paskelbta mokslo monografija, 

mokslo studija, teorinis, 

sintetinis mokslo darbas. 

  

1.2. Paskelbti ne mažiau kaip 5 

mokslo straipsniai 

recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. 

  

2.1. Paskelbti aukštosios mokyklos 

vadovėliai ir ne mažiau kaip 3 

knygos(-ų) skyriai ar mokslo 

straipsniai recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose. 

  

2.2. Mokslinių tyrimų rezultatai 

paskelbti nerecenzuotuose 

straipsniuose, knygų skyriuose, 

akademinėse recenzijose ir pan. 

publikacijose su moksliniu 

aparatu mokslo, kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose. 

  

2.3. Paskelbtos šaltinių publikacijos, 

moksliškai komentuoti vertimai, 

moksliniai žodynai, žinynai, 

enciklopedijos, parodų katalogai, 

(bio)bibliografijos. 

  

2.4. Mokslinių tyrimų rezultatai, 

pranešimai paskelbti 

tarptautinėse ir nacionalinėse 

mokslinėse konferencijose. 

  

3.1. Dalyvavimas tarptautinių, 

nacionalinių mokslo ir meno 

programų projektuose. 

  

3.2. Dalyvavimas ekspertinėse 

mokslinėse arba profesionaliojo 

meno ir kultūros organizacijose, 

užsiėmimas ekspertine ir kita 

taikomąja moksline arba meno 

veikla. 

  



 

3.3. Vadovavimas nacionalinio ar 

tarptautinio periodinio arba 

tęstinio mokslo arba meno 

leidinio redakcinei kolegijai, 

buvimas tokio leidinio 

vyriausiuoju redaktoriumi ar 

redakcinės kolegijos nariu. 

  

3.4. Sukurti internetiniai mokslo 

sklaidos šaltiniai ir jų prižiūra 

arba reguliarus mokslo žinių 

skleidimas žiniasklaidos 

priemonėmis ir pan. 

  

*Nereikalingus punktus ištrinti.  



 

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų) sąrašas mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Paskelbta mokslo monografija, 

mokslo studija, teorinis, 

sintetinis mokslo darbas. 

  

1.2. Paskelbti ne mažiau kaip 4 

mokslo straipsniai 

recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. 

  

1.3. Paskelbtas aukštosios mokyklos 

vadovėlis. 
  

1.4. Paskelbta recenzuotos(-ų) 

mokslinės(-ių) monografijos(-ų), 

studijos(-ų) ar vadovėlio(-ių) 

dalis(-ys), recenzuotas(-i) 

straipsnis(-iai), jei bendras 

mokslininko indėlis ne mažesnis 

kaip 3 autoriniai lankai. 

  

2.1. Mokslinių tyrimų rezultatai 

paskelbti nerecenzuotuose 

straipsniuose, knygų skyriuose, 

akademinėse recenzijose ir pan. 

publikacijose su moksliniu 

aparatu mokslo, kultūros ar 

profesiniuose leidiniuose. 

  

2.2. Paskelbtos šaltinių publikacijos, 

moksliškai komentuoti vertimai, 

moksliniai žodynai, žinynai, 

enciklopedijos, parodų katalogai, 

(bio)bibliografijos. 

  

2.3. Mokslinių tyrimų rezultatai, 
pranešimai paskelbti 
tarptautinėse ir nacionalinėse 
mokslinėse konferencijose. 

  

3.1. Dalyvavimas tarptautinių, 

nacionalinių mokslo ir meno 

programų projektuose. 

  

3.2. Dalyvavimas ekspertinėse 

mokslinėse arba profesionaliojo 

meno ir kultūros organizacijose, 

užsiėmimas ekspertine ir kita 

taikomąja moksline arba meno 

veikla. 

  



 

3.3. Vadovavimas nacionalinio ar 

tarptautinio periodinio arba 

tęstinio mokslo arba meno 

leidinio redakcinei kolegijai, 

buvimas tokio leidinio 

vyriausiuoju redaktoriumi ar 

redakcinės kolegijos nariu. 

  

3.4. Sukurti internetiniai mokslo 

sklaidos šaltiniai ir jų prižiūra 

arba reguliarus mokslo žinių 

skleidimas žiniasklaidos 

priemonėmis ir pan. 

  

*Nereikalingus punktus ištrinti.  



 

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų) sąrašas mokslininkams, dirbantiems humanitarinių ir 

socialinių mokslų srityse, pretenduojantiems užimti mokslo darbuotojo pareigas: 

 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Paskelbti ne mažiau kaip 4 

mokslo straipsniai 

recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. 

  

  



 

Atestacijai teikiamų veiklų (darbų) sąrašas tyrėjams, dirbantiems humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityse, pretenduojantiems užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas: 

 

Punktas Punkto reikalavimai Vertinimui teikiama veikla 
(darbas) 

Internetinė veiklos 
(darbo) nuoroda  

1.1. Paskelbti ne mažiau kaip 2 
mokslo straipsniai 
recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose. 

  

 

 


