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JUNGTINĖ VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS, 

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO IR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO 

AKADEMIJOS MENOTYROS KRYPTIES DOKTORANTŪRA 

 

 

STUDIJŲ IR DISERTACIJOS RENGIMO GAIRĖS IR MINIMALŪS DOKTORANTO 

ATESTACINIAI REIKALAVIMAI 

 

 

 

Siekdamas užtikrinti doktorantūros studijų efektyvumą, kokybišką disertacijų rengimą bei 

sklandų doktorantų ir vadovų bendradarbiavimą, Jungtinis VDA, LKTI ir LMTA menotyros 

krypties doktorantūros komitetas teikia šias studijų ir disertacijos rengimo gaires bei atestacinius 

reikalavimus: 

 

 

Minimalūs reikalavimai doktoranto atestacijai 

 

 

I semestras – studijuojami privalomi ir pasirenkami studijų dalykai; gryninama disertacijos 

koncepcija, parengiamas preliminarus disertacijos turinys, svarbiausios literatūros apžvalga ir 

disertacijos prospektas. 

 

II semestras – studijuojami privalomi ir pasirenkami studijų dalykai, apginamas disertacijos 

prospektas.  

 

III semestras – parengtas pirmos disertacijos dalies juodraštis. 

 

IV semestras – parengtas antros disertacijos dalies juodraštis, paskelbta / priimta skelbti bent viena 

mokslinė publikacija recenzuojamame leidinyje. 

 

V semestras – išlaikyti visi studijų dalykų egzaminai, parengti disertacijos įvado apmatai ir atskirų 

dalių juodraščiai (disertacijos parengtumas siekia ne mažiau 60 proc.). 
 

VI semestras – atlikta mažiausiai mėnesio trukmės tikslinė stažuotė užsienio mokslo ar studijų 

institucijoje ir parengtas antrosios mokslinės publikacijos juodraštis, dalyvauta bent viename 

tarptautiniame mokslo renginyje. 

 

VII semestras – parengtas pilnas disertacijos juodraštis, paskelbtos dvi publikacijos (bent viena jų – 

tarptautinė) recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

 

VIII semestras – gauti recenzentų vertinimai, paskelbta / priimta skelbti antroji mokslinė publikacija 

recenzuojamame leidinyje, parengtas spaudai disertacijos rankraštis ir santrauka anglų kalba, 

atitinkanti mokslinio straipsnio reikalavimus 
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Atestacija vyksta du kartus per mokslo metus: vasario mėn. (už rudens semestrą) ir gegužės 

pabaigoje / birželio pradžioje (už pavasario semestrą). 

 

 

Individuali studijų programa ir darbo planas 

 

 

Vadovas su doktorantu ne vėliau kaip per mėnesį nuo vadovo patvirtinimo parengia individualią 

doktoranto studijų programą ir darbo planą, kuris turi būti apsvarstytas doktoranto institucijos 

katedroje / mokslo padalinyje (kuriam jis priklauso) ir patvirtintas Komiteto. 

 

Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau kaip 30 kreditų, gaunamų studijuojant privalomus ir 

pasirenkamus doktorantūros studijų dalykus. Menotyros doktorantams privalomas modulis – 

„Disertacijos rengimo seminarai“, apimantys disertacijos prospekto pristatymą ir gynimą, 

disertacijos dalių analizę ir aptarimą ir perkeliamųjų gebėjimų ugdymą (akademinis rašymas anglų 

kalba, komunikaciniai įgūdžiai). Pasirenkamuosius dalykus doktorantai renkasi iš „Meno istorijos, 

teorijos ir kritikos“, „Kultūros istorijos“ ir „Bendrųjų kompetencijų ugdymo“ sričių modulių arba 

kitų universitetų siūlomų doktorantūros dalykų. 

 

Doktoranto darbo planas – individualus darbo planas, kuriame numatyti doktorantūros studijų, 

mokslinių tyrimų, disertacijos dalių, publikacijų ir pranešimų doktorantūros tema rengimo etapai ir 

terminai. 

 

 

Disertacijos prospektas 

 

 

Šalia darbo plano, pirmame studijų semestre doktorantas kartu su vadovu parengia ir antrame 

studijų semestre pateikia svarstymui seminare disertacijos prospektą – išplėstinį disertacijos turinį, 

pristatantį tyrimo tikslą, objektą, uždavinius, metodologines prieigas ir išteklius ir bent keliomis 

pastraipomis anonsuojantį būsimų skyrių turinį. Prie prospekto doktorantas prideda išsamią 

bibliografiją, apimančią šaltinius ir literatūrą, su kuriais doktorantas jau yra susipažinęs arba kuriuos 

numato pasitelkti rengiamoje disertacijoje.  

Prospekto apimtis priklauso nuo tyrimo ir turi išsitekti 5 000–8 000 žodžių ribose (15–20 lapų, 40 

000–60 000 spaudos ženklų su tarpais), neskaitant 5–8 lapų bibliografijos ir kelių tyrimui esminių 

iliustracijų ar schemų 

Išsamus ir gerai apgalvotas disertacijos prospektas pasitarnauja tyrėjui kaip ilgalaikė tyrimų 

strategija ir konceptualus išplėstinis (probleminis ir teminis) disertacijos planas, atskleidžiantis 

tyrimo problemą ir jos sprendimo kelius. Pirminis disertacijos prospektas tyrimo eigoje gali ir turi 

keistis. Pirmaisiais metais parengtas prospektas pristatomas disertacijos rengimo seminare, kuris 

vyksta kaip disertacijos koncepcijos gynimas, ir pateikiamas Doktorantūros komitetui prieš II 

semestro atestaciją. 

 


