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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
PEDAGOGINIŲ PROFESORIAUS IR DOCENTO VARDŲ SUTEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau - LMTA) pedagoginius profesoriaus ir docento
vardus suteikia LMTA Senatas.
2. Pedagoginis profesoriaus vardas gali būti suteiktas konkursą antrai profesoriaus pareigų
kadencijai laimėjusiam dėstytojui, kuris visą praėjusią kadenciją ėjo profesoriaus pareigas,
parengė metodinių darbų arba vadovavo bent vienam doktorantui, sėkmingai apgynusiam
disertaciją ar meno projektą.
3. Pedagoginis docento vardas gali būti suteiktas konkursą antrai docento pareigų kadencijai
laimėjusiam dėstytojui, kuris visą praėjusią kadenciją ėjo docento pareigas ir parengė metodinių
darbų.
4. Profesoriaus ir docento pedagoginis vardas gali būti suteikiamas dėstytojams, jei jų pedagoginio
darbo krūvis LMTA praėjusią kadenciją buvo ne mažesnis kaip 0,25 etato.
5. Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą, po konkurso antrajai
kadencijai, Senato sekretoriui pateikia šiuos dokumentus:
5.1. prašymą Senatui suteikti pedagoginį profesoriaus arba docento vardą;
5.2. Personalo skyriuje išduotą pažymą (-as) apie pedagoginio darbo stažą;
5.3. gyvenimo, kūrybinės (meninės) ir/arba mokslinės, metodinės, pedagoginės ir kitos
reikšmingos veiklos aprašymą;
5.4. meno ir/arba mokslo ir metodinių darbų sąrašą;
5.5. dėstytojai tyrėjai – mokslo laipsnio diplomo kopiją, pripažinti menininkai – magistro
laipsnio diplomo kopiją.
6. Dėl dokumentų pedagoginiam vardui gauti parengimo pretendentus konsultuoja ir Senatui
teikiamus dokumentus tikrina Priėmimo komisijos sekretorius.
7. Su pretendentų pedagoginiam vardui gauti pateiktais dokumentais susipažįsta Senato Studijų ir
Meno arba Mokslo komisijos ir nutaria, ar rekomenduoti Senatui suteikti prašomą pedagoginį
vardą. Kandidatas gauti pedagoginį vardą su komisijos sprendimu yra supažindinamas. Jei
komisija nusprendžia nerekomenduoti Senatui suteikti pedagoginio vardo, kandidatas turi teisę
atsiimti prašymą arba prašyti, kad jį nagrinėtų Senatas.
8. Sprendimą dėl pedagoginio vardo suteikimo Senatas priima ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo
prašymo įteikimo Senato sekretoriui dienos (į šį terminą neįskaičiuojami liepos ir rugpjūčio
mėnesiai). Sprendimas suteikti pedagoginį vardą turi būti priimtas slaptu balsavimu 2/3 posėdyje
dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma.

9. Jeigu Senatas nutaria pedagoginio vardo nesuteikti, pretendentas pakartotinai su tokiu pat
prašymu į Senatą gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
10. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, išrašomas Senato
patvirtinto pavyzdžio profesoriaus ar docento atestatas. Jį pasirašo Rektorius ir Senato
pirmininkas.
11. Išrašyti profesoriaus ar docento atestatai registruojami LMTA archyve specialiuose registravimo
žurnaluose.
12. Registruotas profesoriaus ar docento atestatas asmeniui parengiamas ir išduodamas ne vėliau kaip
per 30 dienų nuo pedagoginio vardo suteikimo ir įteikiamas Senato posėdyje.
13. Pedagoginio vardo suteikimo dokumentai kartu su įregistruoto profesoriaus ar docento atestato
kopija saugomi LMTA Personalo skyriuje.
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