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Disertacijų tematikų konkursas
Balandžio 20 d. skelbiamas konkursas politikos mokslų krypties (S 002) disertacijų tematikoms
šiose mokslo tyrimų kryptyse:
- Politikos teorija
- Politinė komunikacija
- Lyginamoji politika
- Tarptautiniai santykiai
- Viešoji politika ir administravimas
Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos disertacijos tematikos gali būti
rengiamos kelios disertacijos. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų
kryptis.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui reikia pateikti disertacijos tematikos pristatymą.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 16 d.
Doktorantų vadovų konkursas
Balandžio 20 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas.
Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus1 bei
dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.
Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių
akademinėse atostogose).
Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
- CV

Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo,
patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. V-340, 5.2 punkto reikalavimai.
1

- Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
- Prašymas dalyvauti konkurse
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 20 d. iki gegužės 16 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:
Vytauto Didžiojo universitetas

V. Putvinskio g. 23 - 606 kab., Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Aistė Žemaitytė, tel. (8 37) 206702,
el. paštas aiste.zemaityte@vdu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00.

Klaipėdos universitetas

Herkaus Manto g. 84 – 301, Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Vita Jušienė, tel. (8 46) 39 89 32,
el. paštas vita.jusiene@ku.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademija

Šilo g. 5a, IV korpusas, 112 kab., Vilnius.
Kontaktinis asmuo – Ramunė Budrienė, tel. +370 706 76 175
el. paštas Ramune.Budriene@lka.lt
Dokumentų priėmimo laikas 9.00–16.00 val.

Kauno technologijos universitetas

Donelaičio g. 73 - 423, Kaunas.
Kontaktinis asmuo – Akvilė Mogenienė, tel. +370 37 300 049,
el. paštas doktorantura@ktu.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–17.00 val.

Komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų bus priimtas iki
gegužės 27 d.
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Politikos mokslų krypties (S 002) disertacijų tematikų konkursui
DISERTACIJOS TEMATIKOS PRISTATYMAS
2022-...-....
Kaunas

Pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis (sukonkretinta tematika) (nurodyti, kuriai iš skelbime
išvardintų tyrimų krypčių priskiriama tematika)

Aktualumas ir tarptautiškumas, mokslinė problema, laukiami rezultatai. (ne daugiau kaip
2000 simbolių)

Galimi doktorantų vadovai

.......................................
Mokslininko arba mokslinių
tyrimų grupės vadovo vardas ir pavardė

...........................................
Parašas

