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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ IR
MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSO PAREIGOMS EITI
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų
atestacijos ir konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – Akademija) dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, atestacijos ir konkurso pareigoms eiti
organizavimo tvarką.
2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statutą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 896, Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų
institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V747, Rekomendacijas aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2538, Valstybinių
mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų
aprašą, patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. V-340, remiantis
Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų
priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 075/67, 2005).
3. Apraše vartojamos sąvokos aiškintinos taip, kaip nurodo Mokslo ir studijų įstatymas ir
kiti teisės aktai.
4. Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai (išskyrus kviestinius dėstytojus ir mokslo
darbuotojus, mokslininkus stažuotojus ir Lietuvos mokslo taryboje, Europos Sąjungos ar kituose
konkursuose laimėtus projektus vykdančius mokslininkus) į pareigas skiriami laimėję viešą
konkursą pareigoms eiti (minimali etato dalis yra 0,5 etato). Su jais sudaromos terminuotos darbo
sutartys 5 metų kadencijai, išskyrus toliau nurodytus atvejus.
5. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo
darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti.
6. Akademijos darbuotojai, su kuriais dėstytojų ar mokslo darbuotojų pareigoms eiti yra
sudarytos neterminuotos darbo sutartys, atestuojami kas 5 metai. Galima ir neeilinė atestacija 48
punkte nurodytais atvejais.
7. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešojo konkurso būdu.
8. Jeigu mokslo darbuotojo pareigos steigiamos konkrečiam moksliniam darbui, kuris truks
daugiau kaip 2 metus (konkretiems moksliniams tyrimams vykdyti ir pan.), atlikti, viešąjį konkursą
laimėjęs asmuo skiriamas eiti pareigas laikotarpiui, kurio reikia tam konkrečiam darbui atlikti,
tačiau ne ilgiau kaip 5 metams.
9. Akademijos viršininkas gali kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti ne ilgiau kaip
2 metams pagal terminuotą darbo sutartį. Šiame punkte nurodytų dėstytojų ir mokslo darbuotojų
priėmimo tvarka ir procedūros numatytos Akademijos vidaus tvarkos taisyklėse.
10. Į mokslininkų stažuotojų pareigas skiriama švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
11. Akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestaciją ir konkursą organizuoja ir vykdo
Akademijos viršininko įsakymu patvirtinta Akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir
konkurso komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma ar jos sudėtis (iš jos pasitraukus
Komisijos nariui), keičiama Senato teikimu. Pirmąjį kartą komisija sudaroma per 30 darbo dienų po
šio aprašo patvirtinimo, vėliau komisijos sudaromos kasmet po pirmojo Senato posėdžio naujaisiais
mokslo metais. Komisija sudaroma vadovaujantis šiais principais:
11.1. komisiją sudaro ne mažiau kaip 6 nariai, iš jų - ne daugiau kaip 3 Senato nariai;
11.2. ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių turi būti dėstytojai ir mokslo darbuotojai,
atitinkantys ne žemesnius kaip docento ar vyresniojo mokslo darbuotojo (priklausomai nuo
pareigybės) pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, iš jų ne mažiau kaip 1 profesoriaus ar
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantis asmuo;
11.3. ne mažiau kaip trečdalis Komisijos narių turi būti kitų aukštųjų mokyklų atstovai;
11.4. ne mažiau kaip vienas narys turi būti studentų atstovybės deleguotas atstovas;
11.5. rengiant konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo arba profesoriaus pareigas, į
Komisiją papildomai įtraukiamas tarptautinis ekspertas (užsienio ekspertas arba asmuo, turintis
tarptautinio ekspertinio darbo patirties).
12. Komisijos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas, su Komisijos darbu susijusius
dokumentus rengia Komisijos sekretorius. Komisijos pirmininkas ir sekretorius iš Komisijos narių
renkami Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip 2/3 Komisijos narių, įskaitant raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis išreiškusius
valią virtualiai dalyvauti komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas ir sekretorius virtualiai
posėdyje dalyvauti negali. Virtualūs posėdžio dalyviai savo nuomonę išreiškia raštu arba
elektroninio ryšio priemonėmis. Komisijos sprendimai balsuojant priimami daugiau kaip pusės
posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Komisijos
pirmininko balsas yra lemiamas. Balsuojant dėl atestacijos ir konkurso naudojami nustatyto
pavyzdžio balsavimo biuleteniai, kurių pavyzdinės formos pateiktos šio Aprašo 1 ir 2 prieduose.
13. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir
sekretorius. Prie šio protokolo pateikiama virtualių posėdžio dalyvių nuomonė, pareikšta raštu arba
elektroninio ryšio priemonėmis.
III SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ETIKOS PRINCIPAI
14. Visi Komisijos nariai užpildo ir pasirašo Interesų deklaraciją (3 priedas) ir
pasižadėjimą laikytis Komisijos darbo etikos principų ir neviešinti informacijos (4 priedas). Šiuos
dokumentus archyvuoja Komisijos sekretorius.
15. Komisijos nariai privalo laikytis šių etikos principų: objektyvumo, nešališkumo,
pagarbos atestacijos ir konkurso dalyviams, konfidencialumo ir bendradarbiavimo.
16. Objektyvumo principas: Komisijos nariai sąžiningai siekia vertinimo tikslų ir
objektyviai atlieka atestuojamų ir konkurse dalyvaujančių asmenų vertinimą; Komisijos narys,
išreikšdamas savo nuomonę, formuluodamas išvadas ir teikdamas siūlymus, remiasi faktais, tikslia
informacija, taip pat savo kompetencija.
17. Nešališkumo principas: Komisijos nariai vertinimo metu veikia nepriklausomai,
neatstovauja jokiai institucijai ar padaliniui, nereiškia jokių interesų.
18. Pagarbos atestacijos ir konkurso dalyviams principas: visų atestacijos ar konkurso
procedūrų metu Komisijos nariai elgiasi profesionaliai, mandagiai, nepiktnaudžiauja Komisijos
nario padėtimi, nenaudoja finansinio, psichologinio ar kitokio spaudimo.
19. Konfidencialumo principas: visa su atestacija ir konkursu susijusi informacija
(posėdžiuose nagrinėjami klausimai bei kitų Komisijos narių išsakomos nuomonės, atestacijai ir
konkursui pateikti dokumentai) naudojama tik vertinimo tikslais ir negali būti atskleidžiama kitais
tikslais ir ne Komisijos nariams.

20. Bendradarbiavimo principas: visi Komisijos nariai siekia bendrų tikslų, puoselėja
Akademijos kokybės kultūrą, laiku atlieka jiems skirtas užduotis.
21. Komisijos narys privalo nusišalinti ir negali dalyvauti Komisijos darbe, kai svarstoma
jo kandidatūra, jei jis dalyvauja konkurse į dėstytojo arba mokslo darbuotojo pareigas arba jis yra
Akademijos dėstytojas arba mokslo darbuotojas ir atliekama jo atestacija.
IV SKYRIUS
KONKURSO PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO TVARKA
PIRMASIS SKIRSNIS
KONKURSO SKELBIMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
22. Akademijos Mokslo ir studijų kolegija (toliau – Kolegija) iki kovo 1 d. teikia
Akademijos viršininkui tvirtinti sąrašą dėstytojų ar mokslo darbuotojų pareigybių, į kurias
einamaisiais metais bus skelbiamas konkursas, ir kvalifikacinius reikalavimus šioms pareigybėms
užimti.
23. Konkursas skelbiamas Akademijos viršininko įsakymu ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius
(į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo
kadencijos pabaigos (3 mėnesių terminas netaikomas planuojamoms steigti pareigybėms arba
pareigybėms, kurios konkurso skelbimo dieną yra neužimtos). Akademijos viršininko įsakymą dėl
konkurso skelbimo rengia personalą administruojantis padalinys.
24. Vadovaudamasis įsakymu studijas administruojantis padalinys paskelbia apie
konkursą Akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose, o jei tikslinga – šalies ar
tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki asmenų,
pageidaujančiųjų dalyvauti konkurse, dokumentų priėmimo pabaigos. Viešame skelbimo tekste turi
būti nurodyta tiksli data, iki kurios priimami prašymai dalyvauti konkurse, vieta, kur priimami
prašymai, etato dalis, pareigybė ir aprašytas darbo pobūdis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei
užimti, reikiami pateikti dokumentai, telefonas ir (ar) elektroninis paštas pasiteiravimui.
25. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, prašymus ir dokumentus iki skelbime
nurodytos datos pateikia personalą administruojančiam padaliniui, kuriame pateikti dokumentai
registruojami. Pateikiami šie dokumentai:
25.1. prašymas Akademijos viršininkui, kurį pasirašydamas asmuo patvirtina, kad yra
susipažinęs su Akademijos akademinės etikos kodekso reikalavimais ir juos atitinka, kad visa
prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga ir kad sutinka, jog konkurso tikslais
būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir tikrinama asmens prašyme nurodyta ir su prašymu pateikta
informacija;
25.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (ne Akademijos darbuotojams);
25.3. gyvenimo aprašymas (ne Akademijos darbuotojams);
25.4. dėstytojo ir mokslo darbuotojo veiklos rodiklių anketa (5 arba 6 priedas);
25.5. visų paskelbtų mokslinių publikacijų sąrašas (7 priedas), per paskutinius 5 metus
paskelbtų mokslinių publikacijų sąrašas (7 priedas) ir svarbiausių publikacijų kopijos;
25.6. pažyma apie pedagoginio ir (ar) mokslinio darbo stažą;
25.7. įgyto mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalai ir
kopijos (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) (Akademijos darbuotojai
teikia, kai šių dokumentų nėra personalą administruojančiame padalinyje saugomoje asmens
byloje);
25.8. kiti, kandidato nuomone, svarbūs dokumentai, reikalingi dėstytojų ir mokslo
darbuotojų kvalifikacijai įvertinti (teikiami originalai ir kopijos, originalai, sutikrinus su pateiktomis
kopijomis, grąžinami).
26. Personalą administruojantis padalinys pretendento eiti dėstytojo ar mokslo darbuotojo
pareigas prašymą jo įteikimo metu užregistruoja Pretendentų dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigoms eiti konkurso būdu registracijos žurnale. Registracijos žurnale pasirašo pretendentas ir
personalą administruojančio padalinio darbuotojas. Registravimo metu personalą administruojančio
padalinio darbuotojas turi teisę neregistruoti pretendento prašymo, jeigu pretendentas nesutinka

pasirašyti dėl prašymo formoje nurodytų patvirtinimų ir sutikimų (Aprašo 25.1 p.), nepateikia visų
reikiamų dokumentų ar pateikia juos netinkamai įformintus. Šiais atvejais pretendento prašymu
personalą administruojančio padalinio darbuotojas ant jo prašymo užrašo neregistravimo priežastį ir
pasirašo.
27. Apie pastebėtus dokumentų trūkumus personalą administruojantis padalinys
nedelsdamas informuoja pretendentą elektroniniu paštu ir nustato terminą, per kurį šie trūkumai turi
būti pašalinti. Pasibaigus nustatytam trūkumų šalinimo laikui ir per jį pretendentui nepašalinus
trūkumų, personalą administruojantis padalinys praneša pretendentui jo nurodytu elektroniniu paštu,
kad jam neleidžiama toliau dalyvauti konkurse.
28. Pretendentai turi teisę atsisakyti dalyvauti konkurse. Prašymas atsisakyti dalyvauti
konkurse raštu pateikiamas personalą administruojančiam padaliniui.
29. Pasibaigus konkurso dokumentų priėmimo terminui, personalą administruojantis
padalinys per 3 darbo dienas sudaro pretendentų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti
sąrašus ir juos kartu su pretendentų dokumentais perduoda Komisijai.
ANTRASIS SKIRSNIS
PRETENDENTŲ ĮVERTINIMAS KOMISIJOJE
30. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po dokumentų gavimo termino pabaigos
surengia posėdį.
31. Komisijos posėdžio laikas ir vieta skelbiami Akademijos tinklalapyje.
32. Posėdyje Komisija išnagrinėja kiekvieno pretendento dokumentus ir įvertina, ar
pretendentas atitinka dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus (VI
skyrius) ir pareigybės, į kurią pretenduoja, kvalifikacinius reikalavimus.
33. Komisija priima vieną iš sprendimų:
33.1. teikti Akademijos viršininkui pretendento (-ų) kandidatūrą (-as) užimti dėstytojo ar
mokslo darbuotojo pareigybę, jei:
33.1.1. konkurse dalyvauja vienas kandidatas ir jis, Komisijos vertinimu, atitinka dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus (VI skyrius) ir pareigybės, į kurią
pretenduoja, kvalifikacinius reikalavimus;
33.1.2. konkurse dalyvauja keli kandidatai, bet tik vienas iš jų, Komisijos vertinimu, atitinka
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus (VI skyrius) ir pareigybės, į
kurią pretenduoja, kvalifikacinius reikalavimus;
33.1.3. konkurse dalyvauja keli kandidatai ir, Komisijos vertinimu, jie atitinka dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus (VI skyrius) ir pareigybės, į kurią
pretenduoja, kvalifikacinius reikalavimus, Komisija sudaro pretendentų konkursinę eilę ir ją teikia
Akademijos viršininkui. Konkursinė eilė sudaroma vadovaujantis šiais kriterijais:
33.1.3.1. kandidatams pretenduojantiems į profesoriaus ar docento pareigas: aukšto lygio
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai ir jų tematinė atitiktis numatomiems dėstyti
studijų dalykams, pedagoginė patirtis numatomų dėstyti dalykų tematikoje, pedagoginė
kvalifikacija (grindžiama pateiktais dokumentais);
33.1.3.2. kandidatams pretenduojantiems į vyriausiojo ir vyresniojo, mokslo ir jauniausiojo
mokslo darbuotojo pareigas: aukšto lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai ir
jų tematinė atitiktis numatomoms tyrimų tematikoms, mokslinė kvalifikacija (grindžiama pateiktais
dokumentais);
33.1.3.3. kandidatams pretenduojantiems į lektoriaus ar asistento pareigas: pedagoginė
patirtis numatomų dėstyti studijų dalykų tematikoms, aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatai ir jų tematinė atitiktis numatomiems dėstyti studijų dalykams,
pedagoginė kvalifikacija (grindžiama pateiktais dokumentais).
33.2. teikti Akademijos viršininkui siūlymą skelbti konkursą neįvykusiu, jei konkurse
dalyvauja vienas arba keli kandidatai ir, Komisijos vertinimu, jie neatitinka dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų (VI skyrius) ir (arba) pareigybės, į kurią
pretenduoja, kvalifikacinių reikalavimų.

34. Komisija turi teisę kviesti pretendentą, o pretendentas turi teisę dalyvauti Komisijos
posėdžio dalyje, kurioje svarstoma jo kandidatūra. Esant poreikiui į Komisijos posėdžius gali būti
kviečiami Akademijos Darbo tarybos atstovai, kiti Akademijos darbuotojai ir kariai. Balsavimo
procedūra vykdoma ir Komisijos sprendimas priimamas dalyvaujant tik Komisijos nariams.
35. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pateikia
Akademijos viršininkui Komisijos sprendimą, įformintą protokolu, pretendento(-ų) dokumentus ir
kitą medžiagą.
36. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja pretendentus (jų
nurodytu elektroniniu paštu) Komisijos vertinimu neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų apie
Komisijos priimtą sprendimą ir tai, kad pretendentas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo
gali pateikti skundą Akademijos viršininkui dėl tokio Komisijos sprendimo.
37. Gavęs skundą, Akademijos viršininkas perduoda jį Senatui svarstyti. Skundas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų išnagrinėjamas Senate ir Senato protokolas perduodamas
Akademijos viršininkui sprendimui priimti.
38. Galutinį sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir darbo sutarties su konkrečiu asmeniu
(ne)sudarymo priima Akademijos viršininkas, įvertinęs visus jam pateiktus dokumentus. Personalą
administruojantis padalinys apie Akademijos viršininko sprendimą informuoja visus konkurse
dalyvavusius pretendentus.
39. Akademijos viršininko sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Konkursą laimėjęs pretendentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie
Akademijos viršininko sprendimą, privalo kreiptis į personalą administruojantį padalinį, kad
užpildytų prašymą Akademijos viršininko vardu dėl priėmimo į darbą ir kitus reikalaujamus
dokumentus.
41. Su konkursą laimėjusiu pretendentu sudaroma darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka.
Konkurso rezultatai skelbiami viešai Akademijos tinklalapyje.
42. Akademijos viršininkas turi teisę pripažinti savo sprendimą negaliojančiu ir nesudaryti
darbo sutarties su konkurso laimėtoju, jei:
42.1. po konkurso rezultatų paskelbimo konkursą laimėjęs pretendentas per nustatytą
terminą nepasirašo darbo sutarties ir/arba atsisako eiti pareigas;
42.2. gaunama neigiama išvada dėl jo teisės dirbti su informacija, žymima slaptumo žyma
„Riboto naudojimo“;
42.3. paaiškėja, kad pretendentas nurodė ir pateikė neteisingą informaciją, kuri buvo
reikšminga vertinant pretendentą ir sprendžiant dėl jo pripažinimo konkurso laimėtoju.
43. 42 punkte nurodytais atvejais Akademijos viršininkas priima naują sprendimą:
pripažinti konkurso laimėtoju po jo einantį pretendentą konkursinėje eilėje ir su juo sudaryti darbo
sutartį.
44. Akademijos viršininkas skelbia konkursą neįvykusiu taip pat šiais atvejais:
44.1. paskelbus konkursą, per dokumentų priėmimo terminą negautas nė vieno
pretendento prašymas dalyvauti konkurse arba jų pateikti dokumentai neatitiko reikalavimų;
44.2. pritaria komisijos siūlymui skelbti konkursą neįvykusiu;
44.3. nepritaria Komisijos siūlymui dėl teikiamos(-ų) pretendento(-ų) kandidatūros(-ų)
užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigybę.
45. Neįvykus konkursui 43 ir 44 punktuose numatytais atvejais, Kolegija raštu teikia
Akademijos viršininkui motyvuotą siūlymą dėl naujo konkurso skelbimo.
V SKYRIUS
ATESTACIJOS ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
46. Eilinė atestacija organizuojama siekiant nustatyti, ar dėstytojai ir mokslo darbuotojai
tenkina jų pareigoms per kadenciją nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Asmenys, su kuriais

dėstytojų ar mokslo darbuotojų pareigoms eiti yra sudarytos neterminuotos darbo sutartys,
atestuojami kas 5 metai. Atestacijos reikalavimai taikomi proporcingai turimai etato daliai.
47. Eilinė dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacija atliekama ne anksčiau kaip prieš 4
mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo 5 metų darbo kadencijos
pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai).
48. Neeilinė atestacija organizuojama akademinio padalinio vadovo argumentuotu teikimu
Akademijos viršininkui šiais atvejais:
48.1. kai dėstytojas ar mokslo darbuotojas (išskyrus lektorių ir asistentą) 2 metus iš eilės
nepateikia mokslinės veiklos rezultatų, vertinamų pagal nustatytus kriterijus remiantis informacinės
sistemos eLABa duomenimis;
48.2. kai yra nustatyti akivaizdūs studijų eigos, Akademijos tvarkų ar teisės aktų nuostatų
pažeidimai;
48.3. kai skirtingų priėmimo metų ar (ir) studijų programų studentų atsiliepimai apie
paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo objektyvumą ir pedagoginę etiką daugiau kaip 2
kartus iš eilės buvo neigiami.
49. Neeilinė atestacija dėstytojams ar mokslo darbuotojams gali būti skelbiama ne
anksčiau kaip po 2 metų, kai jis pradėjo eiti pareigas, ir ne dažniau kaip kartą per metus.
50. Neeilinės atestacijos metu bendri reikalavimai kadencijai yra mažinami proporcingai
laikotarpiui nuo praėjusios eilinės atestacijos (kadencijos pradžios) iki neeilinės atestacijos datos.
51. Kai dėstytojas ar mokslo darbuotojas, kuriam reikia skelbti atestaciją, yra ilgalaikėse
atostogose (nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros ar kt.) arba išvykęs į ilgalaikę (šešių ar daugiau
mėnesių) stažuotę ar komandiruotę, atestacijos skelbimas atidedamas iki atostogų, stažuotės ar
komandiruotės pabaigos. Jeigu po ilgalaikių atostogų dėstytojui ar mokslo darbuotojui reikia laiko
atestacijos reikalavimams įvykdyti, dėstytojo ar mokslo darbuotojo raštiško prašymo pagrindu
atestacijos skelbimas gali būti atidedamas tiek laiko, kiek dėstytojas ar mokslo darbuotojas buvo
ilgalaikėse atostogose. Išėjusiems nemokamų atostogų šis atidėjimas netaikomas.
52. Atestuojant administracines pareigas einančius dėstytojus ir mokslo darbuotojus
mažinami pedagoginio ir mokslinio darbo rodiklių reikalavimai atitinkamai einamų administracinių
pareigų daliai.
53. Atestuojant visi akademinės veiklos darbai (publikacijos, projektai ir t. t.) Akademijos
dėstytojams ir mokslo darbuotojams įskaitomi tik tuo atveju, jeigu jie yra su Akademijos prieskyra.
ANTRASIS SKIRSNIS
ATESTACIJOS TVARKA
54. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestaciją įsakymu skelbia Akademijos viršininkas
nurodydamas Komisijos posėdžio datą. Atestaciją atlikti pavedama Komisijai.
55. Personalą administruojantis padalinys prižiūri, kaip dėstytojai ir mokslo darbuotojai
laikosi atestacijos skelbimo terminų, su Akademijos viršininko įsakymu supažindina atestuojamą
dėstytoją ar mokslo darbuotoją. Dėstytojas ar mokslo darbuotojas apie paskelbtą neeilinę atestaciją
personalą administruojančio padalinio darbuotojų informuojamas jo nurodytu elektroniniu paštu ne
vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki atestacijos.
56. Vykdant eilinę atestaciją, Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai ne vėliau kaip
likus 15 darbo dienų iki Komisijos posėdžio personalą administruojančiam padaliniui privalo
pateikti šiuos dokumentus:
56.1. dėstytojo ar mokslo darbuotojo veiklos rodiklių anketą (5 arba 6 priedas);
56.2. per kadenciją publikuotų mokslinių publikacijų sąrašą (7 priedas) ir svarbiausių
publikacijų kopijas;
56.3. kitus, darbuotojo nuomone, svarbius dokumentus, reikalingus atestuojamų dėstytojų ir
mokslo darbuotojų kvalifikacijai įvertinti.
57. Vykdant neeilinę atestaciją, Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai ne vėliau
kaip per 15 darbo dienų nuo informavimo apie neeilinę atestaciją dienos personalą
administruojančiam padaliniui privalo pateikti šio Aprašo 56 punkte nurodytus dokumentus.

58. Studijų skyrius, gavęs įsakymą apie dėstytojo atestaciją, ne vėliau kaip likus 15 darbo
dienų iki Komisijos posėdžio personalą administruojančiam padaliniui pateikia studentų
atsiliepimus apie dėstytojo paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo objektyvumą ir
pedagoginę etiką.
59. Vykdant neeilinę atestaciją, personalą administruojantis padalinys ne vėliau kaip per 2
darbo dienas nuo visų reikiamų ir tinkamų 56 ir 58 punktuose išvardintų dokumentų gavimo juos
perduoda akademinio padalinio, kuriame atestuojamasis dėstytojas arba mokslo darbuotojas eina
pareigas, vadovui.
60. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų perdavimo akademinio padalinio,
vadovui atestuojamo dėstytojo arba mokslo darbuotojo veikla įvertinama akademinio padalinio
posėdyje. Išvada ir siūlymai surašomi posėdžio protokole, kuris kartu su atestuojamojo dokumentais
per 2 darbo dienas perduodamas Komisijos pirmininkui.
61. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po dokumentų
pateikimo. Komisija vertina atestuojamo dėstytojo ar mokslo darbuotojo atitiktį pareigoms, kurias
jis eina, nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keliamiems per kadenciją, ir teikia siūlymą
Akademijos viršininkui dėstytoją ar mokslo darbuotoją atestuoti arba neatestuoti. Siūlymas
įforminamas protokolu, pridedami atestuojamojo asmens dokumentai.
62. Akademijos viršininkas, gavęs Komisijos protokolą ir kitus dokumentus, priima
galutinį sprendimą dėl atestavimo arba neatestavimo. Akademijos viršininko sprendimas
įforminamas įsakymu.
63. Atestuojamasis su atestacijos rezultatais supažindinamas pasirašytinai. Kai
atestuojamasis atsisako tai padaryti, atestacijos sprendime įrašoma: „Atestuojamasis sprendimą
pasirašyti atsisakė.“ Atestacijos rezultatų kopiją personalą administruojantis padalinys
atestuojamajam išsiunčia elektroniniu paštu.
64. Akademijos viršininko sprendimą atestuojami asmenys per 5 darbo dienas gali
apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Neatestuotas dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidžiamas iš pareigų Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
66. Kvalifikaciniai dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai nustato
kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos privalo atitikti asmenys, viešojo konkurso būdu siekiantys eiti
dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas ir atestuojami šioms pareigoms.
67. Asmenys, siekiantys eiti:
67.1. profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo ar mokslo
darbuotojo pareigas, turi turėti mokslų daktaro laipsnį;
67.2. lektoriaus, asistento ir jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį
kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
68. Bendrieji dėstytojo ir mokslo darbuotojo pareiginiai reikalavimai:
68.1. Akademijos misijos ir svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių aukštąjį mokslą,
žinojimas;
68.2. gebėjimas profesionaliai dirbti pedagoginį darbą (dėstytojams):
68.2.1. gebėjimas parengti dalyko (-ų) programą (-as), kurios (-ių) tikslai derintųsi su studijų
programos tikslais;
68.2.2. gebėjimas kvalifikuotai skaityti paskaitas, vesti pratybas, seminarus, laboratorinius
darbus (vertinama pagal pretendento pateiktus dokumentus; jei asmuo dirba Akademijoje,
vertinimui naudojami Akademijos turimi duomenys).
68.3. gebėjimas dirbti mokslinį darbą.

ANTRASIS SKIRSNIS
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS
KONKURSO REIKALAVIMAI
69. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, turintys ne
mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, dirbę ne
mažiau kaip 3 metus profesoriais, docentais, vyriausiaisiais ar vyresniaisiais mokslo darbuotojais,
kurie tenkina konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir:
69.1. įvykdė bent vieną iš reikalavimų:
69.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
69.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo
monografijoje, studijoje ar vadovėlyje ir ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose;
69.2. per pastaruosius 5 metus:
69.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, arba ne mažiau kaip du
autorinius lankus tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose išleistose monografijose;
69.2.2. yra atlikę bent 3 iš 69.2.3 papunktyje ir 5 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų;
69.2.3. vykdė mokslinius tyrimus ir jų rezultatus paskelbė:
69.2.3.1. mokslo monografijoje ir (ar) studijoje;
69.2.3.2. mokslo straipsnyje recenzuojamame mokslo leidinyje (periodiniame, tęstiniame
arba vienkartiniame);
69.2.3.3. mokslo straipsnyje kultūros ar profesiniame leidinyje (periodiniame, tęstiniame
arba vienkartiniame);
69.2.3.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtame mokslo straipsnyje ir (ar)
mokslo darbų analitinėje recenzijoje recenzuojamame mokslo, ar kultūros, ar profesiniame
leidinyje;
69.2.3.5. pranešime ir (ar) plenarinėje paskaitoje tarptautinėje ir (ar) nacionalinėje
mokslinėje konferencijoje;
69.2.4. atliko taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
69.2.4.1. parengė mokslo šaltinių publikaciją, mokslinių tekstų vertimą, rengė (ir sudarė)
periodinį ar vienkartinį mokslo leidinį;
69.2.4.2. parengė mokslo išteklių publikaciją (mokslinę faksimilę, tipologinį ir (ar) teminį
žemėlapį, leksikografinį šaltinį, mokslinį sisteminį šaltinių katalogą, terminologijos ir kalbos
vartojimo praktikos darbą, mokslo bibliografijos leidinį, svarbiausių (Lietuvos Respublikos
Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektą, išvadą ir atsiliepimą dėl teisės akto projekto ir
pan.;
69.2.4.3. vykdė eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbą;
69.2.4.4. dalyvavo ekspertinėje mokslinėje organizacijoje (buvo jos narys), 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; dalyvavo valstybės valdymo
institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų ar nevyriausybinių
organizacijų sudarytoje darbo grupėje ar komisijoje, vykdė jų užsakymą ar teikė konsultaciją);
69.2.4.5. dalyvavo tarptautinės ir (ar) nacionalinės mokslo programos projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
69.2.4.6. dalyvavo mokslinėje stažuotėje ir (ar) mokslinių mainų programoje;
69.2.5. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:

69.2.5.1. parengė vadovėlį aukštosioms mokykloms, mokomąją knygą ir (ar) metodinę
priemonę (taip pat ir Akademijos nustatyta tvarka atestuotą elektroninę mokymosi priemonę);
69.2.5.2. vadovavo doktorantams, rengė ir dėstė doktorantūros studijų dalyką, vadovavo
podoktorantūros stažuotei;
69.2.5.3. vadovavo studentų baigiamiesiems darbams;
69.2.5.4. parengė mokslo darbų apžvalgą, mokslo sklaidos publikaciją ar profesinei
auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtą mokslo darbą, paskelbtą profesiniame leidinyje;
69.2.5.5. skaitė viešą paskaitą arba organizavo mokomąją pažintinę išvyką;
69.2.5.6. sukūrė elektroninį mokslo sklaidos šaltinį, užsiėmė jo priežiūra ar reguliaria (ne
mažiau kaip kartą per ketvirtį) mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemonę ir pan.;
69.2.5.7. tobulino kvalifikaciją ir (ar) dalyvavo dėstymo vizite.
70. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti
mokslininkai, kurie atitinka konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir:
70.1.
įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
70.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
70.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje
mokslo monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose;
70.2. per pastaruosius 5 metus:
70.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, arba ne mažiau kaip
keturis autorinius lankus tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose išleistose
monografijose;
70.2.2. yra atlikę bent 4 iš 69.2.3 papunktyje ir 5 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų.
71. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, turintys ne mažesnį
kaip 2 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, kurie tenkina konkurso
skelbime nurodytus reikalavimus ir:
71.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
71.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 10 mokslo straipsniuose
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
71.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo
monografijoje, studijoje ar vadovėlyje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose;
71.2. per pastaruosius 5 metus:
71.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį Clarivative Analytics Web of Science
ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, arba ne mažiau kaip
vieną autorinį lanką tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose išleistose monografijose;
71.2.2. yra atlikę bent 2 iš 69.2.3 papunktyje ir 4 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų;
72. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai,
kurie tenkina konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir:
72.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
72.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
72.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo
monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose;
72.2. per pastaruosius 5 metus:
72.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, arba ne mažiau kaip du
autorinius lankus tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose išleistose monografijose;

72.2.2. yra atlikę bent 3 iš 69.2.3 papunktyje ir 4 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų.
73. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti dėstytojai, atitinkantys 67.2
papunkčio reikalavimą ir turintys ne mažesnę kaip 2 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje
arba profesinio darbo patirtį.
74. Konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, mokslinių
tyrimų rezultatus paskelbę ne mažiau kaip 2 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose.
75. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, atitinkantys 67.2
papunkčio reikalavimą.
76. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali asmenys, atitinkantys
67.2 papunkčio reikalavimą ir atliekantys mokslinius tyrimus.
TREČIASIS SKIRSNIS
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS
ATESTACIJOS PER KADENCIJĄ REIKALAVIMAI
77. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai turi rengti mokslininkus, dėstyti
studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus ir jiems vadovauti, skelbti
tyrimų rezultatus. Jie yra atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
77.1. skaitė paskaitas ir (ar) vadovavo studentų baigiamiesiems darbams;
77.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
dėstomo dalyko srityje ir/arba Akademijos mokslinių tyrimų tematika, iš jų bent 2 publikuoti
Clarivate Analytics Web of Science ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį, ir pastaruosiuose mokslo straipsniuose bendras autoriaus indėlis yra ne
mažesnis nei vienetas;
77.3. atliko bent 3 iš 69.2.3 ir 5 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų;
77.4. studentų atsiliepimai apie jo paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
78. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai turi vadovauti
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus. Jie atestuojami, jei per 5
metų kadenciją:
78.1. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius Akademijos mokslinių tyrimų tematika
Clarivate Analytics Web of Science ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį, ir bendras autoriaus indėlis yra ne mažesnis nei 2;
78.2. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
78.3. atliko bent 4 iš 69.2.3 papunktyje ir 5 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų.
79. Docento pareigas einantys mokslininkai turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. Jie atestuojami, jei per 5 metų
kadenciją:
79.1. skaitė paskaitas ir (ar) vadovavo studentų baigiamiesiems darbams;
79.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
dėstomo dalyko srityje ir/arba Akademijos mokslinių tyrimų tematika, iš jų bent 1 buvo publikuotas
Clarivate Analytics Web of Science ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį, ir pastaruosiuose mokslo straipsniuose bendras autoriaus indėlis yra ne
mažesnis nei 0,5;
79.3. atliko bent 2 iš 69.2.3 ir 4 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų;
80. studentų atsiliepimai apie jo paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.

81. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai turi vadovauti
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus. Jie atestuojami, jei per 5
metų kadenciją:
81.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius Clarivate Analytics Web of Science
ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose Akademijos mokslinių tyrimų tematika ir bendras
autoriaus indėlis yra ne mažesnis nei 1,5;
81.2. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
81.3. atliko bent 3 iš 69.2.3 papunktyje ir 4 iš 69.2.4 ir 69.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų.
82. Lektoriaus pareigas einantys dėstytojai atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
82.1. skaitė paskaitas;
82.2. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo leidinyje
dėstomojo dalyko srityje ir/arba Akademijos mokslinių tyrimų tematika, arba parengė ir publikavo
metodinę priemonę;
82.3. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
83. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai atestuojami, jei per 5 metų
kadenciją:
83.1. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
83.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Akademijos mokslinių tyrimų tematika.
84. Asistento pareigas einantys asmenys atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
84.1. skaitė paskaitas;
84.2. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
85. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys atestuojami, jei per 5
metų kadenciją dirbo mokslinį darbą Akademijos mokslinių tyrimų tematika ir skelbė jo rezultatus
recenzuojamuose mokslo leidiniuose.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYS
KONKURSO REIKALAVIMAI
86. Konkurse profesoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, turintys ne
mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, dirbę ne
mažiau kaip 3 metus profesoriais, docentais, vyriausiaisiais ar vyresniaisiais mokslo darbuotojais,
kurie atitinka konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir:
86.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
86.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
86.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo
monografijoje, studijoje ar vadovėlyje ir ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose;
86.2. per pastaruosius 5 metus:
86.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
86.2.2. yra atlikę bent 3 iš 86.2.3 papunktyje ir 4 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų.
86.2.3. vykdė mokslinius tyrimus ir jų rezultatus paskelbė:
86.2.3.1. mokslo monografijoje ir (ar) studijoje;
86.2.3.2. mokslo straipsnyje recenzuojamame mokslo leidinyje;
86.2.3.3. mokslo straipsnyje profesiniame leidinyje;

86.2.3.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtame straipsnyje ar mokslo darbų
analitinėje recenzijoje mokslo ar profesiniame leidinyje;
86.2.3.5. pranešime ir (ar) plenarinėje paskaitoje tarptautinėje ar nacionalinėje mokslinėje
konferencijoje;
86.2.4. atliko taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
86.2.4.1. vykdė eksperimentinės ir technologinės plėtros darbą;
86.2.4.2. yra išradimo, kuriam išduotas Europos patentų tarybos, Jungtinių Amerikos
Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnybos ar Japonijos patentų tarnybos patentas, autoriai arba
bendraautoriai;
86.2.4.3. dalyvavo ekspertinėje mokslinėje organizacijoje (buvo jos narys), 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; dalyvavo valstybės valdymo
institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų ar nevyriausybinių
organizacijų sudarytoje darbo grupėje ar komisijoje, vykdė jų užsakymą ar teikė konsultaciją);
86.2.4.4. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar)
krašto apsaugos sistemos mokslo projekte (vadovavo projektui, buvo pagrindinis projekto
koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
86.2.4.5. dalyvavo mokslinėje stažuotėje ar mokslinių arba pedagoginių mainų
programoje;
86.2.5. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
86.2.5.1. parengė vadovėlį aukštosioms mokykloms, mokomąją knygą ar metodinę
priemonę (tarp jų ir Akademijos nustatyta tvarka atestuotą elektroninę mokymosi priemonę);
86.2.5.2. vadovavo doktorantui, rengė ir dėstė doktorantūros studijų dalyką, ar vadovavo
podoktorantūros stažuotei;
86.2.5.3. vadovavo studentų baigiamiesiems darbams;
86.2.5.4. parengė mokslo darbų apžvalgą, mokslo sklaidos publikaciją ar profesinei
auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtą mokslo darbą, paskelbtą profesiniame leidinyje;
86.2.5.5. skaitė viešąją paskaitą arba organizavo mokomąją pažintinę išvyką;
86.2.5.6. sukūrė elektroninio mokslo sklaidos šaltinį, užsiėmė jo priežiūra, reguliaria
mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemonę ir pan.;
86.2.5.7. tobulino kvalifikaciją ir (ar) dalyvavo dėstymo vizite.
87. Konkurse vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti
mokslininkai, atitinkantys konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir mokslinių tyrimų rezultatus
yra paskelbę ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių Clarivative Analytics Web of Science duomenų
bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
87.1. per pastaruosius 5 metus:
87.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
87.1.2. yra atlikę bent 4 iš iš 86.2.3 papunktyje ir 4 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose
išvardytų darbų.
88. Konkurse docento pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai, turintys ne mažesnį
kaip 2 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje stažą, kurie atitinka konkurso
skelbime nurodytus reikalavimus ir:
88.1. įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:
88.1.1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne mažiau kaip 10 mokslo straipsniuose
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
88.1.2. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo
monografijoje, studijoje ar vadovėlyje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose;
88.2. per pastaruosius 5 metus:

88.2.1. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį Clarivative Analytics Web of Science
duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
88.2.2. yra atlikę bent 2 iš 86.2.3 ir papunktyje ir 3 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose
išvardytų darbų.
89. Konkurse vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali dalyvauti mokslininkai,
atitinkantys konkurso skelbime nurodytus reikalavimus ir mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę
ne mažiau kaip 7 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science duomenų bazės
leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
89.1. per pastaruosius 5 metus:
89.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of Science
duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
89.1.2. yra atlikę bent 3 iš 86.2.3 ir papunktyje ir 3 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose
išvardytų darbų.
90. Konkurse lektoriaus pareigoms eiti gali dalyvauti dėstytojai, atitinkantys 67.2
papunkčio reikalavimą ir turintys ne mažesnę kaip 2 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje
arba profesinio darbo patirtį.
91. Konkurse mokslo darbuotojo, kurie mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė ne mažiau
kaip 3 mokslo straipsniuose Clarivative Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose,
turinčiuose cituojamumo rodiklį.
92. Konkurse asistento pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, atitinkantys 67.2
papunkčio reikalavimą.
93. Konkurse jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti gali asmenys, atitinkantys
67.2 papunkčio reikalavimą ir atliekantys mokslinius tyrimus.
PENKTASIS SKIRSNIS
GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYS
ATESTACIJOS PER KADENCIJĄ REIKALAVIMAI
94. Profesoriaus pareigas einantys mokslininkai turi rengti mokslininkus, dėstyti
studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų
rezultatus. Jie yra atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
94.1. skaitė paskaitas ir (ar) vadovavo studentų baigiamiesiems;
94.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
dėstomo dalyko srityje ir/arba Akademijos mokslinių tyrimų tematika, iš jų bent 2 buvo publikuoti
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
94.3. atliko bent 3 iš 86.2.3 papunktyje ir 4 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų;
94.4. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
95. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai turi vadovauti
moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus. Jie atestuojami, jei per 5
metų kadenciją:
95.1. vadovavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projektui, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projektui (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
95.2. paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius Akademijos mokslinių tyrimų tematika
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
95.3. atliko bent 4 iš 86.2.3 papunktyje ir 5 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų.
96. Docento pareigas einantys mokslininkai atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
96.1. skaitė paskaitas ir (ar) vadovavo studentų baigiamiesiems darbams;
96.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
dėstomo dalyko srityje ir/arba Akademijos mokslinių tyrimų tematika, iš jų bent 1 buvo publikuotas
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
96.3. atliko bent 2 iš 86.2.3 ir papunktyje ir 3 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose išvardytų
darbų;

96.4. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
97. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai yra atestuojami, jei per
5 metų kadenciją:
97.1. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
97.2. paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius Akademijos mokslinių tyrimų tematika
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį;
97.3. atliko bent 3 iš 86.2.3 papunktyje ir 4 iš 86.2.4 ir 86.2.5 papunkčiuose išvardytų darbų.
98. Lektoriaus pareigas einantys mokslininkai atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
98.1. skaitė paskaitas;
98.2. paskelbė ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį dėstomo dalyko srityje ir/arba Akademijos
mokslinių tyrimų tematika recenzuojamame mokslo leidinyje arba parengė ir publikavo metodinę
priemonę;
98.3. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
99. Mokslo darbuotojo pareigas einantys mokslininkai yra atestuojami, jei per 5 metų
kadenciją:
99.1. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte, ir (ar) krašto
apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius
partneris ar vykdytojas);
99.2. paskelbė ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius Akademijos mokslinių tyrimų tematika
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį.
100. Asistento pareigas einantys asmenys atestuojami, jei per 5 metų kadenciją:
100.1. skaitė paskaitas;
100.2. studentų atsiliepimai apie paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimo
objektyvumą ir pedagoginę etiką buvo teigiami.
101. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys atestuojami, jei per 5
metų kadenciją dirbo mokslinį darbą Akademijos mokslinių tyrimų tematika ir skelbė jo rezultatus
recenzuojamuose mokslo leidiniuose.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
EKVIVALENTAS, LEIDŽIANTIS VIENOS RŪŠIES MOKSLO
DARBUS PAKEISTI KITAIS MOKSLO DARBAIS
102. Socialinių ir humanitarinių mokslų srityse vienas mokslo straipsnis Clarivate
Analytics Web of Science ar Scopus duomenų bazių referuojamuose žurnaluose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį, gali būti pakeistas vienu iš ekvivalentų:
102.1. 4 autoriniais lankais vadovėlio(-ių) ar monografijos(-jų), parengtos (-ų) ne
disertacijos pagrindu ir išleistos (-ų) Lietuvos leidyklos;
102.2. 2 autoriniais lankais vadovėlio (-ių) ar monografijos (-jų), parengtos (-ų) ne
disertacijos pagrindu ir išleistos (-ų) užsienyje;
102.3. dalyvavimu tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte (buvo
pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
102.4. 3 ar daugiau mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, kai bendras autoriaus
indėlis šiuose mokslo straipsniuose yra ne mažesnis nei 3;
102.5. žodynu, originaliu žinynu, enciklopediniu leidiniu ar reikšmingų mokslo šaltinių
publikacijų, šaltiniotyros ar tekstologijos darbu, senųjų tekstų (iki 1800 m.) vertimu ar moksliniu
vertimu.
103. Gamtos ir technologijos mokslų srityse vienas mokslo straipsnis Clarivate Analytics
Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, gali būti pakeistas
vienu iš ekvivalentų:

103.1. 4 autoriniais lankais vadovėlio (-ių) ar monografijos (-jų), parengtos (-ų) ne
disertacijos pagrindu ir išleistos (-ų) Lietuvos leidyklos;
103.2. 2 autoriniais lankais vadovėlio (-ių) ar monografijos (-ų), parengtos (-ų) ne
disertacijos pagrindu ir išleistos (-ų) užsienyje;
103.3. dalyvavimu tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo programų projekte (buvo
pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
103.4. 3 ar daugiau mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, kai bendras autoriaus
indėlis šiuose mokslo straipsniuose yra ne mažesnis nei 3.
104. Siūlymą dėl 102 ir 103 punktuose nurodytų veiklų įskaitymo svarsto Komisija.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
105. Šis Aprašas skelbiamas Akademijos tinklalapyje.
106. Su Apraše nustatyta konkurso eiga ir terminais kandidatus, dalyvaujančius konkurse, ir
atestuojamuosius, dalyvaujančius atestacijoje, supažindina personalą administruojantis padalinys,
pateikiant dokumentus.
____________________________

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
ATESTACIJOS BALSAVIMO BIULETENIO FORMA
Atestacijos data:
Atestuojamasis
(vardas, pavardė)

Sprendimas
Pareigos

Atestuojamas

Neatestuojamas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biuletenis:_______________________________________________________________________________
(galioja/negalioja, nes....)
_______________________________________
(Komisijos pirmininko vardas, pavardė, parašas)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas

KONKURSO PAREIGOMS EITI BALSAVIMO BIULETENIO FORMA
Konkurso data:
Padalinys

Pareigos, etato
dalis

Pretendentas
(vardas, pavardė)

Sprendimas
Už
Prieš

Biuletenis:_______________________________________________________________________________
(galioja/negalioja, nes....)
______________________________________________________
(Komisijos pirmininko vardas, pavardė, parašas)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
3 priedas

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ KONKURSO IR ATESTACIJOS KOMISIJOS NARIO
(EKSPERTO)
INTERESŲ DEKLARACIJA
20... - ... - ...
Vilnius
Aš, ..............................................................................., toliau pasirašęs (-iusi), siekdamas vertinimo skaidrumo ir
nešališkumo, suprasdamas elgesio reikalavimus dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkurso ir atestacijos komisijos nariui
(ekspertui) (toliau – Komisija), užpildau ir pasirašau šią deklaraciją.
Pasižadu dirbti tik kaip asmuo, neatstovauti jokiai įstaigai, organizacijai ar asmeniui, laikytis etinių principų ir
neviešinti informacijos.
Remdamasis aukščiau išdėstytomis nuostatomis pareiškiu, kad Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje:
interesų neturiu.
gali būti įžvelgti šie mano interesai:
dirbu (-au)
20...
20...

20...

studijuoju (-avau)
20...
20...

Kai kas iš mano artimųjų (sutuoktinis, vaikai, tėvai)
dirba (-o)
LKA
20...
20...
20...

20...

studijuoja (-avo)
20...
20...

LKA

20...

Kiti galimi mano interesai:

Pastabos:
Sutinku, kad deklaruotieji interesai būtų žinomi komisijos nariams ir Akademijos
darbuotojams.
Iškilus interesų konfliktui, nedelsdamas (-a) apie tai informuosiu Komisijos pirmininką
(Komisijos pirmininkui – Senato pirmininką).
Būdamas (-a) Priėmimo ir atestavimo komisijos nariu (-e) (ekspertu (-e)), pasižadu:
1) laikytis objektyvumo, nešališkumo bei pagarbos atestuojamiesiems ir konkursų dalyviams, konfidencialumo ir
bendradarbiavimo principų;
2) saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti su vertinimu susijusią
informaciją, kuri man taps žinoma būnant Komisijos nariu (-e) (ekspertu (-e));

3) saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose pateikiama konfidenciali (neviešintina) informacija, taip, kad
tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;
4) naudoti visą informaciją bei pateiktą medžiagą apie Komisijos darbą tik vertinimo tikslams ir neatskleisti
informacijos nei vertinamam asmeniui, nei kitiems suinteresuotiems asmenims;
5) sutapus viešiems ir privatiems interesams, nusišalinti nuo klausimo svarstymo.
Man išaiškinta, kad konfidencialią (neviešintiną) informaciją sudaro: Komisijai pateikti dokumentai ir
duomenys; vertinimo metu aptariami klausimai ir priimti sprendimai ir jų argumentai; kita informacija, susijusi su
priėmimo į pareigas ar atestavimo klausimais.

(parašas)

(vardas, pavardė)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
4 priedas

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

202X m. xxxxxxxx X d.
DĖL DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ KONKURSO IR ATESTACIJOS KOMISIJOS ETIKOS
PRINCIPŲ IR INFORMACIJOS NEVIEŠINIMO
Aš, ..............................................................................., toliau pasirašęs (-iusi), susipažinau su Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijos „Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti
organizavimo nuostatų“ IV skyriumi dėl atestacijos ir konkursų komisijos darbo etikos principų, pasižadu jų laikytis ir
neviešinti informacijos.

____________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
5 priedas
DĖSTYTOJO IR MOKSLO DARBUOTOJO VEIKLOS RODIKLIŲ ANKETA*
(GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYS)
Vardas, pavardė

_______________________________________________________

Daktaro laipsnis disertacijos
pavadinimas, mokslo
kryptis, universitetas,
daktaro laipsnio
suteikimo metai
Mokslinių tyrimų
kryptis/kryptys
Pedagoginio darbo stažas universitetinėje aukštojoje mokykloje / Tyrėjo darbo stažas (metais)
Darbai

1. Mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė:
1.1. X mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose (pildant nurodyti straipsnių skaičių X ir nuorodą į 7
priedą)
1.2. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje,
studijoje ar vadovėlyje ir X mokslo straipsniuose
recenzuojamuose mokslo leidiniuose (pildant nurodyti straipsnių
skaičių X ir nuorodą į 7 priedą)
1.3. X mokslo straipsniuose Clarivative Analytics Web of
Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo
rodiklį
2. Per pastaruosius 5 metus:
2.1 paskelbė X mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of
Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo
rodiklį (pildant nurodyti straipsnių skaičių X ir nuorodą į 7
priedą)
2.2 atliko Y iš 2.2.1 papunktyje ir Z iš 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiuose
išvardytų darbų (nurodyti Y ir Z reikšmes atitinkamai
suskaičiavus žemiau papunkčiuose išvardintus darbus)
2.2.1 vykdė mokslinius tyrimus ir jų rezultatus paskelbė:
2.2.1.1. mokslo monografijoje ir (ar) studijoje
2.2.1.2. mokslo straipsnyje recenzuojamame mokslo leidinyje
2.2.1.3. mokslo straipsnyje profesiniame leidinyje
2.2.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtame
straipsnyje ar mokslo darbų analitinėje recenzijoje mokslo ar
profesiniame leidinyje
2.2.1.5. pranešime ir (ar) plenarinėje paskaitoje tarptautinėje ar

Įvykdymas
Pildo
Pildo komisijos
pretendentas/atestuojama pirmininkas („taip“
sis
arba „ne“)
(atsakius „taip“, nurodyti
detalią informaciją apie
įvykdytą veiklą arba
nuorodą į 7 priedo
atitinkamą punktą)

nacionalinėje mokslinėje konferencijoje
2.2.2. atliko taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
2.2.2.1. vykdė eksperimentinės ir technologinės plėtros darbą
2.2.2.2. yra išradimo, kuriam išduotas Europos patentų tarybos,
Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnybos ar
Japonijos patentų tarnybos patentas, autoriai arba bendraautoriai
2.2.2.3. dalyvavo ekspertinėje mokslinėje organizacijoje (buvo
jos narys), 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; dalyvavo valstybės
valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir
organizacijų, verslo subjektų ar nevyriausybinių organizacijų
sudarytoje darbo grupėje ar komisijoje, vykdė jų užsakymą ar
teikė konsultaciją)
2.2.2.4. dalyvavo tarptautinių ir (ar) nacionalinių mokslo
programų projekte, ir (ar) krašto apsaugos sistemos mokslo
projekte (vadovavo projektui, buvo pagrindinis projekto
koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas)
2.2.2.5. dalyvavo mokslinėje stažuotėje ar mokslinių arba
pedagoginių mainų programoje
2.2.3. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
2.2.3.1. parengė vadovėlį aukštosioms mokykloms, mokomąją
knygą ar metodinę priemonę (tarp jų ir Akademijos nustatyta
tvarka atestuotą elektroninę mokymosi priemonę)
2.2.3.2. vadovavo doktorantui, rengė ir dėstė doktorantūros
studijų dalyką, ar vadovavo podoktorantūros stažuotei
2.2.3.3. vadovavo studentų baigiamiesiems darbams
2.2.3.4. parengė mokslo darbų apžvalgą, mokslo sklaidos
publikaciją ar profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtą
mokslo darbą, paskelbtą profesiniame leidinyje
2.2.3.5. skaitė viešąją paskaitą arba organizavo mokomąją
pažintinę išvyką
2.2.3.6. sukūrė elektroninio mokslo sklaidos šaltinį, užsiėmė jo
priežiūra, reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos
priemonę ir pan.
2.2.3.7. tobulino kvalifikaciją ir (ar) dalyvavo dėstymo vizite

Pretendentas/atestuojamasis
(reikalingą pabraukti)

___________________________________________
Vardas, pavardė, parašas, data

Komisijos pirmininkas

___________________________________________
Vardas, pavardė, parašas, data

*Pastaba: Atestacijai anketoje nurodoma veikla vykdyta su LKA prieskyra per atestavimo laikotarpį.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
6 priedas
DĖSTYTOJO IR MOKSLO DARBUOTOJO VEIKLOS RODIKLIŲ ANKETA*
(HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS)
Vardas, pavardė

_________________________________________________________

Daktaro laipsnis –
disertacijos
pavadinimas,
mokslo kryptis,
universitetas,
daktaro laipsnio
suteikimo metai
Mokslinių tyrimų
kryptis/kryptys

Pedagoginio darbo stažas universitetinėje aukštojoje mokykloje / Tyrėjo darbo stažas (metais)

Veiklos

1.
Mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė:
1.1. X mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose (nurodyti straipsnių skaičių X ir nuorodą į 7 priedą)
1.2. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje,
studijoje ar vadovėlyje ir X mokslo straipsniuose recenzuojamuose
mokslo leidiniuose (nurodyti straipsnių skaičių X ir nuorodą į 7
priedą)
2.
Per pastaruosius 5 metus:
2.1. paskelbė X mokslo straipsnius Clarivative Analytics Web of
Science ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (nurodyti straipsnių skaičių X ir nuorodą į 7
priedą)
2.2. paskelbė X autorinius lankus tarptautiniu mastu
pripažintose mokslo leidyklose išleistose monografijose (nurodyti
autorinių lankų skaičių X ir nuorodą į 7 priedą)
2.3. atliko Y iš 2.3.1 papunktyje ir Z iš 2.3.2 ir 2.3.3
papunkčiuose išvardytų darbų (nurodyti Y ir Z reikšmes atitinkamai
suskaičiavus žemiau papunkčiuose išvardintus darbus)
2.3.1 vykdė mokslinius tyrimus ir jų rezultatus paskelbė:
2.3.1.1. mokslo monografijoje ir (ar) studijoje
2.3.1.2. mokslo straipsnyje recenzuojamame mokslo leidinyje
(periodiniame, tęstiniame arba vienkartiniame);
2.3.1.3. mokslo straipsnyje kultūros ar profesiniame leidinyje
(periodiniame, tęstiniame arba vienkartiniame)

Įvykdymas
Pildo
Pildo komisijos
pretendentas/atestuojama pirmininkas („taip“
sis
arba „ne“)
(atsakius „taip“ nurodyti
detalią informaciją apie
įvykdytą veiklą arba
nuorodą į 7 priedo
atitinkamą punktą)

2.3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtame
mokslo straipsnyje ir (ar) mokslo darbų analitinėje recenzijoje
recenzuojamame mokslo, ar kultūros, ar profesiniame leidinyje
2.3.1.5. pranešime ir (ar) plenarinėje paskaitoje tarptautinėje ir (ar)
nacionalinėje mokslinėje konferencijoje
2.3.2. atliko taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą
taikomąją mokslinę veiklą:
2.3.2.1. parengė mokslo šaltinių publikaciją, mokslinių tekstų vertimą,
rengė (ir sudarė) periodinį ar vienkartinį mokslo leidinį
2.3.2.2. parengė mokslo išteklių publikaciją (mokslinę faksimilę,
tipologinį ir (ar) teminį žemėlapį, leksikografinį šaltinį, mokslinį
sisteminį šaltinių katalogą, terminologijos ir kalbos vartojimo
praktikos darbą, mokslo bibliografijos leidinį, svarbiausių (Lietuvos
Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektą,
išvadą ir atsiliepimą dėl teisės akto projekto ir pan.
2.3.2.3. vykdė eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbą
2.3.2.4. dalyvavo ekspertinėje mokslinėje organizacijoje (buvo jos
narys), 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; dalyvavo valstybės valdymo institucijų,
valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų ar
nevyriausybinių organizacijų sudarytoje darbo grupėje ar komisijoje,
vykdė jų užsakymą ar teikė konsultaciją)
2.3.2.5. dalyvavo tarptautinės ir (ar) nacionalinės mokslo programos
projekte, ir (ar) krašto apsaugos sistemos mokslo projekte (buvo
pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar
vykdytojas)
2.3.2.6. dalyvavo mokslinėje stažuotėje ir (ar) mokslinių mainų
programoje
2.3.3.
užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
2.3.3.1. parengė vadovėlį aukštosioms mokykloms, mokomąją knygą
ir (ar) metodinę priemonę (taip pat ir Akademijos nustatyta tvarka
atestuotą elektroninę mokymosi priemonę)
2.3.3.2. vadovavo doktorantams, rengė ir dėstė doktorantūros studijų
dalyką, vadovavo podoktorantūros stažuotei;
2.3.3.3. vadovavo studentų baigiamiesiems darbams
2.3.3.4. parengė mokslo darbų apžvalgą, mokslo sklaidos publikaciją
ar profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtą mokslo darbą,
paskelbtą profesiniame leidinyje
2.3.3.5. skaitė viešą paskaitą arba organizavo mokomąją pažintinę
išvyką
2.3.3.6. sukūrė elektroninį mokslo sklaidos šaltinį, užsiėmė jo
priežiūra ar reguliaria (ne mažiau kaip kartą per ketvirtį) mokslo žinių
sklaida per žiniasklaidos priemonę ir pan.
2.3.3.7. tobulino kvalifikaciją ir (ar) dalyvavo dėstymo vizite
Pretendentas/atestuojamasis
(reikalingą pabraukti)

___________________________________________
Vardas, pavardė, parašas, data

Komisijos pirmininkas

___________________________________________
Vardas, pavardė, parašas, data

*Pastaba: Atestacijai anketoje nurodoma veikla vykdyta su LKA prieskyra per atestavimo laikotarpį.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
7 priedas

(vardas, pavardė)
Laikotarpis: ...............................
MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS KONKURSUI/ATESTACIJAI*
STRAIPSNIAI TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE
Clarivative Analytics Web of Science ir/arba Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo
rodiklį
Clarivative Analytics Web of Science ir/arba Scopus duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidiniuose,
turinčiuose cituojamumo rodiklį
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį
STRAIPSNIAI KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE
Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose
Konferencijų pranešimų medžiagoje
Kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.
Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo
leidiniuose
MONOGRAFIJOS
STUDIJOS
KITOS KNYGOS
KNYGŲ VERTIMAI
PATENTAI
STUDIJŲ LITERATŪRA
VADOVĖLIAI
MOKOMOSIOS KNYGOS
KITOS METODINĖS PRIEMONĖS
KITOS PUBLIKACIJOS
Darbuotojas

_______________________________________
(darbuotojo vardas, pavardė)

_____________________________
(parašas, data)

Sąrašą sudarė:

_______________________________________
(LKA bibliotekos darbuotojo vardas, pavardė)

_____________________________
(parašas, data)

*Pastabos:

1. Sąrašas teikiamas pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje
(eLABa) esančią informaciją.
2. Atestacijai teikiamas tik mokslinių publikacijų išleistų per atestavimo laikotarpį su LKA prieskyra
sąrašas.

