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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas remiantis Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), Lietuvos mokslo tarybos nutarimu
patvirtintu „Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimų aprašu“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) ir Akademijos Statutu.
2. Aprašas reglamentuoja minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu
siekiantiems užimti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija)) dėstytojų
ir mokslo darbuotojų pareigas.
3. Aprašu vadovaujasi Akademijos Priėmimo ir atestacijos komisija, vertindama dėstytojų ir mokslo
darbuotojų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams atitinkamų pareigybių reikalavimams,
vykdant atestacijas ir konkursus pareigoms užimti.
4. Akademijos dėstytoju gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar
jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Akademijos dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius,
docentas, lektorius, asistentas.
5. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas
einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
Profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus,
dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir
jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
6. Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Docento pareigas einantis
mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę,

kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. Docento pareigas einantis pripažintas menininkas
turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.
7. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Lektorius turi dėstyti
studentams, dirbti metodinį darbą, dalyvauti mokslo arba meno veikloje.
8. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį
ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistentas turi vadovauti studentų praktiniams
užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kt.), padėti atlikti mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauti mokslo arba meno
veikloje.
9. Akademijos mokslo darbuotojai yra tyrėjai, turintys ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį
ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir einantys vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo
mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, ir mokslininkai
stažuotojai.
10. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyriausiasis mokslo darbuotojas
turi rengti mokslininkus, vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei,
kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus.
11. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyresnysis mokslo darbuotojas
turi vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti
tyrimų rezultatus.
12. Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Mokslo darbuotojas turi atlikti mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus.
13. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo
darbuotojas turi atlikti arba padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros darbus, rengtis stoti į doktorantūrą.
14. Kvalifikacinius mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimus, skyrimo į šias pareigas tvarką
ir jų stažuočių finansavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
II. PAGRINDINĖS APRAŠO SĄVOKOS
15. Bendrosios sąvokos:
15.1.Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį.
15.2.Mokslo (meno) sklaida – visuomenės supažindinimas su moksliniais tyrimais, meno
kūryba.
15.3.Pripažintas menininkas – kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas, kurio kūrybinę veiklą
apibūdina menui ir kultūrai ypač reikšmingi kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje arba (ir)
užsienyje, pelnę platų visuomenės ir meno specialistų pripažinimą, įvertinti prestižinėmis
tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba
(ir) kuris yra išugdęs pasižymėjusių menininkų ir atitinka aukštosios mokyklos, kurioje jis
siekia eiti arba eina pareigas, nustatytus reikalavimus.
15.4.Tarptautiniu mastu pripažintas menininkas – kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas, kurio
kūrybinę veiklą apibūdina menui ir kultūrai ypač reikšmingi kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje
ir užsienyje, prestižinėse meno erdvėse ir (ar) kartu su tarptautinį pripažinimą pelniusiais
menininkais, pelnę platų visuomenės ir meno specialistų pripažinimą, įvertinti prestižinėmis
tarptautinėmis arba nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba

(ir) kuris yra išugdęs tarptautiniu mastu pasižymėjusių menininkų ir atitinka aukštosios
mokyklos, kurioje jis siekia eiti arba eina pareigas, nustatytus reikalavimus.
15.5.Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar
kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
16. Meno veiklą apibrėžiančios sąvokos:
16.1.Meno kūrinio (atlikimo) skelbimas – (asmeninis) kūrinio (-ių) pristatymas, realizavimas
(įskaitant restauravimą) ar atlikimas meninėje ar viešojoje erdvėje (įskaitant televizijos ar
radijo studijas, internetą) ar publikavimas leidykloje, įrašų studijoje (CD ar DVD pavidalu)
ar demonstravimas festivalyje ir pan. Šios meno erdvės, institucijos ir kiti kontekstai
skirstomi į prestižinius, plačiai žinomus ir lokaliai žinomus.
16.2.Meno kūrinys – viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino,
šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis
konkrečioje meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus.
16.3.Prestižinė meno erdvė – tarptautiniu mastu veikianti meno kūrinių eksponavimo ar meno
atlikimo aktų demonstravimo institucija (parodų salė, muziejus, galerija, koncertų salė,
teatras, šokio teatras, kino salė, meno festivalis ir pan.).
16.4.Tarptautiniu mastu pripažinta leidykla, garso ar vaizdo įrašų studija – įstaigos, nuolat
publikuojančios (leidžiančios) daugelio šalių menininkų darbus ir daugelyje šalių
platinančios produkciją; publikuojančios (leidžiančios) tarptautiniu mastu pripažintus
periodinius ir tęstinius mokslo, meno (kultūros, profesinius) leidinius, garso ir vaizdo įrašų
rinkinius bei serijas (prieiga per internetą, suteikianti pakankamos informacijos apie įmonės
pobūdį ir tarptautinį pripažinimą, yra privaloma).
17. Mokslo veiklą apibrėžiančios sąvokos:
17.1.Akademinė recenzija – publikuoto veikalo išsamus ir argumentuotas mokslinis įvertinimas;
mažiausia įskaitoma apimtis  0,25 autorinio lanko.
17.2.Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, specialiai skirtas studijų
reikmėms ir pasižymintis individualia metodine prieiga. Aukštosios mokyklos vadovėliams
priskiriami ir keliamus reikalavimus atitinkantys elektroniniai vadovėliai bei elektroniniai
kursai.
17.3.Autorinis lankas (aut. l.)  40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000
cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio
lanko atitikmeniu laikomi 14 p.; jei mokslo darbas yra elektroninėje laikmenoje, tai autorinis
lankas apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius).
17.4.Knygos skyrius – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio pobūdį atitinkantis mokslo
darbas, paskelbtas neperiodiniame leidinyje, išskyrus konferencijos darbų leidinius.
17.5.Konferencijos darbų leidinys – vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo dalis),
kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję
recenzuojamiems leidiniams įprastos recenzavimo (peer review) procedūros.
17.6.Kultūros ir profesiniai leidiniai – leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų
profesinei auditorijai.
17.7.Moksliškai komentuotas vertimas – mokslo srities ar krypties raidai aktualaus arba
istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos arba į lietuvių kalbą; moksliniu
komentavimu laikomi palydimieji tekstai, pristatantys veikalą bei jo pateikimo ypatumus
straipsnių ir (ar) komentarų, ir (ar) žodynėlių, ir (ar) sąvokų rodyklių forma.
17.8.Mokslo monografija  neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (ar)
išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo
sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį,
mažiausia įskaitoma apimtis – 8 autoriniai lankai.
17.9.Mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje ar (ir) turintis konkrečioje
mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir)
brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje

mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko.
17.10. Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas,
atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.
17.11. Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN
arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų
(peer-review) rašytinėmis išvadomis; dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai
sprendžia ekspertų grupės.
17.12. Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų,
jų rinkinių ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas
publikavimui parūpinant mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.).
17.13. Šviečiamieji projektai – didelės kultūrinės ir (ar) visuomeninės vertės autorinės,
moksliškai pagrįstos, tačiau neprofesionalų auditorijai skirtos parengtos ir vestos TV, radijo
laidos, publikacijos spausdintinėse arba elektroninėse žiniasklaidos priemonėse, viešos
paskaitos visuomenei su diskusijomis, paskaitos-koncertai, kūrybinės dirbtuvės,
dokumentinių filmų scenarijai ir pan.

III. MINIMALŪS LMTA DĖSTYTOJŲ (MENININKŲ) PAREIGYBIŲ
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
18. Į dėstytojų (menininkų) pareigybes gali pretenduoti menininkai, kurie:
18.1.vykdo meninę (kūrybinę) ir pedagoginę veiklą, kurią sudaro:
18.1.1. meno kūrinio (atlikimo) skelbimas,
18.1.2. meno kūrinio išleidimas leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose ir pan.,
18.1.3. meno kūrinio arba jo skelbimo įvertinimas prestižinėmis užsienio ir Lietuvos premijomis
ar kitais prestižiniais apdovanojimais,
18.1.4. tarptautinį pripažinimą pelniusių menininkų išugdymas ir/ar sėkmingas vadovavimas
meno daktarų (ar meno licenciatų) meno projektui (sėkmingai apgintas projektas),
18.1.5. meno tyrimo publikacija;
18.2.vykdo meno sklaidos veiklą:
18.2.1. rengia meno projektus ir / arba juose dalyvauja,
18.2.2. skaito viešas meno populiarinimui skirtas paskaitas,
18.2.3. skelbia meno sklaidai skirtas publikacijas,
18.2.4. kuria internetinius meno sklaidos šaltinius, juos prižiūri, reguliariai skleidžia žinias apie
meną per žiniasklaidos priemones ir kita,
18.2.5. dalyvauja kūrybinių sąjungų darbe,
18.2.6. dalyvauja žiuri, ekspertų grupių darbe,
18.2.7. vykdo kitą meno sklaidos veiklą;
18.3.vykdo metodinę veiklą:
18.3.1. dalyvauja trečios pakopos meno studijų procese (vadovavimas meno projektui, paskaitų
skaitymas, meno projekto recenzavimas, darbas doktorantūros egzaminų komisijose,
meno projekto gynimo taryboje, doktorantūros komitete, meno projekto recenzavimas),
18.3.2. dalyvauja stažuotėse ir dėstytojų mainų programose,
18.3.3. rengia meistriškumo kursus, seminarus, atviras pamokas,
18.3.4. dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programose,
18.3.5. rengia studijų vadovus ar vadovėlius arba jų dalis, studijoms skirtus paskaitų konspektus,
antologijas, meno kūrinio redakcijas, kitas Akademijos studijų procese naudojamas
metodines priemones,
18.3.6. dalyvauja studijų programų rengime.

19. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dalyvaujantiems viešame
konkurse dėstytojo (menininko) pareigybėms (profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento)
užimti:
19.1.į profesoriaus (menininko) pareigas gali pretenduoti tarptautiniu mastu pripažintas
menininkas, turintis ne mažesnį kaip 4 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą,
išugdęs pripažintų menininkų, turintis ne mažesnį kaip 10 metų meninės veiklos stažą,
palankių meninės veiklos įvertinimų Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje. Pretendentas į
profesoriaus (menininko) pareigas:
19.1.1. muzikos kryptyje turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 15 (penkiolika) 18.1.1., 18.1.2. ir
18.1.3. punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu. Be
to, toks dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 5 (penkis)
iš 18.1. punkte ir bent 5 (penkis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų, reikšmingų
nacionaliniu ir (ar) tarptautiniu mastu;
19.1.2. teatro ir šokio kryptyse turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 15 (penkiolika) 18.1.1., 18.1.2.
ir 18.1.3. punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu.
Be to, toks dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 3 (tris)
iš 18.1. punkte ir bent 5 (penkis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
19.1.3. kino kryptyje turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 10 (dešimt) 18.1.1., 18.1.2. ir 18.1.3.
punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu. Be to, toks
dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 3 (tris) iš 18.1.
punkte ir bent 5 (penkis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
19.2.į docento (menininko) pareigas gali pretenduoti pripažintas menininkas, turintis ne mažesnį
kaip 4 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, sėkmingai rengiantis
menininkus, sukūręs ir (ar) paskelbęs (atlikęs) reikšmingų meno kūrinių, turintis palankių
meninės veiklos įvertinimų spaudoje. Pretendentas į docento (menininko) pareigas:
19.2.1. muzikos kryptyje turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 10 (dešimt) 18.1.1., 18.1.2. ir 18.1.3.
punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu. Be to, toks
dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 4 (keturis) iš 18.1.
punkte ir bent 4 (keturis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų, reikšmingų
nacionaliniu ir (ar) tarptautiniu mastu;
19.2.2. teatro ir šokio kryptyse turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 10 (dešimt) 18.1.1., 18.1.2. ir
18.1.3. punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu. Be
to, toks dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 2 (du) iš
18.1. punkte ir bent 4 (keturis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
19.2.3. kino kryptyje turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 7 (septynis) 18.1.1., 18.1.2. ir 18.1.3.
punktuose įvardytų darbų prestižinėse meno erdvėse ir (ar) tarptautiniu mastu. Be to, toks
dėstytojas (menininkas) per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 2 (du) iš 18.1.
punkte ir bent 4 (keturis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
19.3.į lektoriaus (menininko) pareigas gali pretenduoti menininkas, turintis palankių meninės
veiklos įvertinimų spaudoje. Pretendentas į lektoriaus (menininko) pareigas:
19.3.1. muzikos kryptyje per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs ne mažiau kaip 3 (tris) 18.1.
punkte įvardytų darbų;
19.3.2. teatro, šokio ir kino kryptyse per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs ne mažiau kaip 1
(vieną) 18.1. punkte įvardytų darbų;
19.3.3. pirmenybę užimti lektoriaus pareigas turi meno aspirantūrą arba meno doktorantūrą baigęs
ir atitinkamą kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo;
19.4.į asistento (menininko) pareigas gali pretenduoti menininkas. Pirmenybę užimti asistento
pareigas turi meno aspirantūrą arba meno doktorantūrą baigęs ir atitinkamą kvalifikacinį
laipsnį turintis asmuo.

20. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai atestacijoje dalyvaujantiems
dėstytojams (menininkams) per 5 (penkerių) metų kadenciją:
20.1.profesoriaus (menininko) pareigas einantis tarptautiniu mastu pripažintas menininkas turi
dirbti pedagoginį darbą ir (muzikos kryptyje) turi būti įvykdęs bent 5 (penkis) iš 18.1.
punkte ir bent 5 (penkis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų, reikšmingų
nacionaliniu ir (ar) tarptautiniu mastu, arba (teatro, šokio ir kino kryptyse) turi būti įvykdęs
bent 3 (tris) iš 18.1. punkte ir bent 5 (penkis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
20.2.docento (menininko) pareigas einantis pripažintas menininkas turi dirbti pedagoginį darbą
ir (muzikos kryptyje) turi būti įvykdęs bent 4 (keturis) iš 18.1. punkte ir bent 4 (keturis) iš
18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų, reikšmingų nacionaliniu ir (ar) tarptautiniu
mastu, arba (teatro, šokio ir kino kryptyse) turi būti įvykdęs bent 2 (du) iš 18.1. punkte ir
bent 4 (keturis) iš 18.2. ir (ar) 18.3. punktuose įvardytų darbų;
20.3.lektorius (menininkas) turi dirbti pedagoginį darbą ir (muzikos kryptyje) turi būti atlikęs
ne mažiau kaip 3 (tris) 18.1. punkte įvardytų darbų arba (teatro, šokio ir kino kryptyse) turi
būti atlikęs ne mažiau kaip 1 (vieną) 18.1. punkte įvardytų darbų;
20.4.asistentas (menininkas) turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams ir (muzikos
kryptyje) turi būti atlikęs bent 2 (du) arba (teatro, šokio ir kino kryptyje) turi būti atlikęs
bent 1 (vieną) iš 18. punkte įvardytų darbų.

IV. MINIMALŪS LMTA DĖSTYTOJŲ (TYRĖJŲ) PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI
21. Į dėstytojų (tyrėjų) pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:
21.1.vykdo mokslinę ir pedagoginę veiklą, kurią sudaro:
21.1.1. mokslo monografijos ir studijos,
21.1.2. mokslo straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)
mokslo leidiniuose,
21.1.3. studijų vadovai ir vadovėliai (taip pat ir elektroniniai vadovėliai) ar jų skyriai, naudojami
tiesioginiame studijų procese ir kurie yra susijęs su atestuojamo ar konkurse dalyvaujančio
pedagogo dėstomais studijų dalykais,
21.1.4. mokslo straipsniai (periodiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose
leidiniuose,
21.1.5. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsniai ar mokslo darbų analitinės
recenzijos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir
nerecenzuotuose),
21.1.6. pranešimai ir plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose,
21.1.7. sėkmingas vadovavimas doktorantų arba meno doktorantų (ar meno licenciatų) mokslo
darbams (apginta disertacija, kūrybinis projektas ar mokslo darbas);
21.2.vykdo mokslo sklaidos veiklą:
21.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius,
21.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines ir menines faksimilės, muzikos urtekstai,
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.,
21.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse
mokslinėse organizacijose yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline
veikla (vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio mokslo leidinio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio
arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis
redaktorius ar redakcinės kolegijos narys),
21.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),
21.2.5. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų, mokslo ir meno sklaidos publikacijų, tarp jų –
profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų ir meno kūrinių
recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose,
21.2.6. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus,
21.2.7. yra sukūręs internetinių mokslo ir meno sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima
reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.;
21.3.vykdo metodinę veiklą:
21.3.1. yra išugdęs pasižymėjusių tyrėjų,
21.3.2. rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja podoktorantūros stažuotėms,
doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai/habilitacijos komitetui arba yra tokios
komisijos ar komiteto narys, yra disertacijos ar meno projekto tiriamosios dalies
oponentas,
21.3.3. dalyvauja stažuotėse ir dėstytojų mainų programose,
21.3.4. dalyvauja profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programose,
21.3.5. yra parengęs metodinių priemonių aukštosios mokyklos studentams,
21.3.6. dalyvauja studijų programų rengime.
22. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dalyvaujantiems viešame
konkurse dėstytojo (tyrėjo) pareigybėms (profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento)
užimti:
22.1.į profesoriaus (tyrėjo) pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis ne mažesnį kaip 4
metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, paskelbęs ne mažiau kaip 15
(penkiolika) mokslinių straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba mokslo
monografiją ar mokslo studiją ir ne mažiau kaip 10 (dešimt) straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent
5 (penkis) iš 21.1. punkte įvardytus darbus, iš jų – ne mažiau kaip 1 (vieną) mokslo
monografiją ar studiją ar studijų vadovą ar vadovėlį arba ne mažiau kaip 3 (tris) mokslinius
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir bent 5 (penkis) iš 21.2. ir (ar) 21.3.
punktuose įvardytų darbų;
22.2.į docento (tyrėjo) pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis ne mažesnį kaip 4 metų
pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, paskelbęs ne mažiau kaip 8 (aštuonis)
mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba mokslo monografiją ar
mokslo studiją ir ne mažiau kaip 4 (keturis) straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose.
Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 3 (tris) iš 21.1. punkte
įvardytus darbus, iš jų – ne mažiau kaip 1 (vieną) mokslo monografiją ar studiją ar studijų
vadovą ar vadovėlį arba ne mažiau kaip 2 (du) mokslinius straipsnius recenzuojamuose
mokslo leidiniuose ir bent 4 (keturis) iš 21.2. ir 21.3. punktuose įvardytų darbų;
22.3.į lektoriaus (tyrėjo) pareigas gali pretenduoti tyrėjas, turintis ne žemesnį nei magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą mokslo kvalifikaciją ir paskelbęs ne mažiau kaip 2 (du)
mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)

mokslo leidiniuose. Be to, toks tyrėjas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent 2 (du)
iš 21.1. punkte ir bent 2 (du) iš 21.2. ir (ar) 21.3. punktuose išvardytų darbų;
22.4.į asistento (tyrėjo) pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį nei magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą mokslo kvalifikaciją.
23. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai atestacijoje dalyvaujantiems
dėstytojams (tyrėjams) per 5 (penkerių) metų kadenciją:
23.1.profesoriaus (tyrėjo) pareigas einantis mokslininkas turi dirbti pedagoginį darbą ir turi būti
atlikęs bent 5 (penkis) iš 21.1. punkte įvardytus darbus, iš jų – ne mažiau kaip 1 (vieną)
mokslo monografiją ar studiją ar studijų vadovą ar vadovėlį arba ne mažiau kaip 3 (tris)
mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir bent 5 (penkis) iš 21.2. ir (ar)
21.3. punktuose įvardytų darbų;
23.2.docento (tyrėjo) pareigas einantis mokslininkas turi dirbti pedagoginį darbą ir turi būti
atlikęs bent 3 (tris) iš 21.1. punkte įvardytus darbus, iš jų – ne mažiau kaip 1 (vieną) mokslo
monografiją ar studiją ar studijų vadovą ar vadovėlį arba ne mažiau kaip 2 (du) mokslinius
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir bent 4 (keturis) iš 21.2. ir 21.3. punktuose
įvardytų darbų;
23.3.lektorius (tyrėjas) turi dėstyti studentams, dirbti metodinį darbą, dalyvauti vykdant
mokslinius tyrimus. Be to, per kadenciją jis turi būti atlikęs bent 2 (du) iš 21.1. punkte ir bent
2 (du) iš 21.2. ir (ar) 21.3. punktuose įvardytų darbų;
23.4.asistentas (tyrėjas) turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams
darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kita) ir padėti atlikti mokslo tyrimus. Be to, per
kadenciją jis turi būti atlikęs bent 2 (du) iš 21. punkte įvardytų darbų.

V. MINIMALŪS LMTA MOKSLO DARBUOTOJO PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI
24. Į mokslo darbuotojų pareigas gali pretenduoti dirbantys tyrėjai, kurie:
24.1.vykdo mokslo tyrimus ir skelbia jų rezultatus:
24.1.1. mokslo monografijose ir studijose,
24.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)
mokslo leidiniuose,
24.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose
leidiniuose,
24.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų
analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose
(ir nerecenzuotuose),
24.1.5. pranešimuose ir plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose;
24.2.vykdo taikomuosius mokslo darbus:
24.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius,
24.2.2. rengia 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.,
24.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse
mokslinėse organizacijose yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline
veikla (vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio mokslo leidinio organizaciniam arba
programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio
arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis
redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; vadovauja doktorantūros programos komisijai,
gynimo tarybai/habilitacijos komitetui arba yra tokios komisijos ar komiteto narys, yra
disertacijos oponentas),
24.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),
24.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių ar dėstytojų mainų programose;
24.3.užsiima ugdomąja, šviečiamąją ir mokslo sklaidos veikla:
24.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių
priemonių,
24.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja
podoktorantūros stažuotėms,
24.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei
auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų ir meno kūrinių recenzijų,
paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose,
24.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus,
24.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria
mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.
25. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, dalyvaujantiems viešame
konkurse mokslo darbuotojo pareigybėms užimti:
25.1.į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkas, po daktaro
laipsnio suteikimo paskelbęs ne mažiau kaip 15 (penkiolika) mokslinių straipsnių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengęs mokslo
monografiją ar studiją ir paskelbęs ne mažiau kaip 10 (dešimt) straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent
4 (keturis) iš 24.1. punkte ir bent 5 (penkis) iš 24.2. ir (ar) 24.3. punktuose išvardytų darbų;
25.2.į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkas, po daktaro laipsnio
suteikimo paskelbęs ne mažiau kaip 10 (dešimt) mokslinių straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose arba monografiją ar studiją, ir ne mažiau kaip 5 (penkis) straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi
būti atlikęs bent 3 (tris) iš 24.1. punkte ir bent 4 (keturis) iš 24.2. ir (ar) 24.3. punktuose
išvardytų darbų;
25.3.į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkas, įgijęs daktaro laipsnį ir
paskelbęs iki ar po disertacijos gynimo ne mažiau kaip 2 (du) mokslinius straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
25.4.į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį nei
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą mokslo kvalifikaciją.

26. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai atestacijoje dalyvaujantiems mokslo
darbuotojams per 5 (penkerių) metų kadenciją:
26.1.vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantis mokslininkas turi būti atlikęs bent 4
(keturis) iš 24.1. punkte ir bent 5 (penkis) iš 24.2. ir (ar) 24.3. punktuose įvardytų darbų;
26.2.vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantis mokslininkas turi vykdyti mokslinius
tyrimus, skelbti tyrimų rezultatus. Be to, per kadenciją jis turi būti atlikęs bent 3 (tris) iš 24.1.
punkte ir 4 (keturis) iš 24.2. ir (ar) 24.3. punktuose įvardytų darbų;
26.3.mokslo darbuotojo pareigas einantis mokslininkas turi vykdyti mokslinius tyrimus, skelbti
tyrimų rezultatus. Be to, per kadenciją jis turi būti atlikęs bent 2 (du) iš 24.1. punkte ir 3 (tris)
iš 24.2. ir (ar) 24.3. punktuose įvardytų darbų;
26.4.jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas einantis asmuo turi padėti atlikti mokslinius
tyrimus. Be to, per kadenciją jis turi būti atlikęs bent 2 (du) iš 24. punkte įvardytų darbų.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Asmens, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo pareigas, didesnė dalis mokslo ir (ar) meno
darbų turi būti tiesiogiai susijusi su planuojamais dėstyti dalykais ir patvirtinti kandidato
kompetenciją juos dėstyti.
28. Toms pačioms pareigoms atestuojant asmenis, vykdančius ir meninę, ir mokslinę veiklą, jų
pasiekti rezultatai sumuojami atitinkamai sudedant 18.1. ir 21.1., 18.2. ir 21.2., 18.3. ir 21.3.
punktuose įvardytus darbus.
29. Dėstytojams ar mokslo darbuotojams, užėmusiems einamas pareigas iki šio Aprašo patvirtinimo
ir dalyvaujantiems konkurse toms pačioms pareigoms užimti, iki 2016 m. gruodžio 21 d. taikomi
iki šio Aprašo patvirtinimo galioję minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai atitinkamoms
pareigoms užimti.
30. Vykdant konkursus pirmenybė užimti pareigas teikiama dėstytojams ir mokslo darbuotojams,
kurie:
30.1.atitinka lojalumo Akademijos vertybėms kriterijus,
30.2.yra parengę jungtinę studijų programą,
30.3.dėsto studijų kursą nuotoliniu būdu,
30.4.dėsto studijų kursą užsienio kalba,
30.5.dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo programų, meno projektuose,
30.6.dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir tarptautinėse mokslininkų, dėstytojų mainų programose.
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