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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) pedagoginių profesoriaus ir
docento vardų suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų
laikinuoju įstatymu, LMTA Statutu bei su šių vardų suteikimu susijusiais poįstatyminiais norminiais
aktais.
2. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteiktas LMTA dėstytojui, kuris laimėjo
konkursą antrai profesoriaus pareigų kadencijai ir išdirbo visą praėjusią kadenciją LMTA
profesoriaus pareigose.
3. Docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojui, kuris:
3.1. laimėjo konkursą antrai docento pareigų kadencijai ir išdirbo visą praėjusią kadenciją
LMTA docento pareigose;
3.2. laimėjo konkursą aukštesnių – profesoriaus – pareigų pirmai kadencijai ir išdirbo visą
praėjusią kadenciją LMTA docento pareigose.
4. Pedagoginiai profesoriaus ir docento vardai gali būti suteikiami dėstytojams, jei jų
bendras pedagoginio darbo krūvis LMTA praėjusią kadenciją buvo ne mažesnis kaip 0,25 etato.
5. Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą (toliau –
Pretendentas), po laimėto konkurso (žr. Aprašo 2 ir 3 punktus) turi pateikti LMTA personalo skyriui
LMTA rektoriui adresuotą prašymą suteikti atitinkamą pedagoginį vardą.
6. Personalo skyriaus darbuotojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina Pretendentų
kadencijų skaičių ir praėjusios kadencijos darbo krūvį (etato dalį) bei pažymi pateiktuose Pretendentų
prašymuose apie atitikimą/neatitikimą šiems reikalavimams.
7. Pretendentų prašymai suteikti pedagoginius vardus su Personalo skyriaus žyma dėl
kadencijų skaičiaus ir praėjusios kadencijos krūvio perduodami LMTA rektoriui (toliau – Rektorius).
8. Pretendentų sąrašą su informacija apie kadencijų skaičių ir praėjusios kadencijos krūvį
Personalo skyrius perduoda atitinkamo fakulteto tarybai.
9. Fakulteto taryba svarsto ir teikia siūlymus Rektoriui suteikti pedagoginius vardus,
atsižvelgdama į asmenų meno, mokslo, pedagoginės ir / arba kitos visuomenei ir Akademijos
bendruomenei reikšmingos veiklos rezultatus.
10. Rektorius pateiktus fakultetų tarybų siūlymus perduoda Senatui. Pedagoginių vardų
suteikimo klausimas įtraukiamas į artimiausio Senato posėdžio darbotvarkę.

11. LMTA Senatas, atsižvelgdamas į asmens meno, mokslo, pedagoginės ar kitos
visuomenei ir Akademijai reikšmingos veiklos rezultatus, priima nutarimus dėl pedagoginių
profesoriaus, docento vardų suteikimo.
12. Personalo skyriaus darbuotojai elektroniniu paštu informuoja Pretendentus apie Senato
priimtus nutarimus dėl pedagoginio vardo jiems suteikimo.
13. LMTA Senatui nusprendus nesuteikti pedagoginio vardo, Pretendentas gali kreiptis
pakartotinai dėl pedagoginio vardo suteikimo į Senatą ne anksčiau kaip po vienerių metų.
14. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus, docento vardas, išduodamas
švietimo ir mokslo ministro patvirtinto pavyzdžio atitinkamas atestatas. Jį pasirašo LMTA Rektorius
ir Senato pirmininkas.
15. Išduodami pedagoginio profesoriaus ar docento vardo atestatai registruojami atskiruose
LMTA registruose, vadovaujantis LMTA dokumentacijos planu.
16. Registruotas pedagoginio profesoriaus ar docento vardo atestatas asmeniui parengiamas
ir išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pedagoginio vardo suteikimo ir įteikiamas Senato
posėdyje.
17. Pedagoginio vardo suteikimo dokumentai kartu su profesoriaus ar docento atestato
kopija saugomi darbuotojų asmens bylose.
18. Atestatų blankai, jų apskaitos dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti,
atestatų išdavimo registrai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta
tvarka.

