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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI
NUOSTATAI
1. Šie nuostatai yra parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 885 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, susijusių su mokslu ir studijomis, pripažinimo netekusiais galios” 1.25 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 958 „Dėl minimalių kvalifikacinių
valstybinių aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojų (pripažintų menininkų) pareigybių reikalavimų
patvirtinimo“, Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų
priėmimo į darbą elgesio kodekso (L75/67, 2005), Marijampolės kolegijos statutu.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų eiti dėstytojo pareigas
procesą, sąlygas, tvarką, organizavimą, ir dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.
I. PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
3. Šiame skyriuje vartojamų sąvokų paaiškinimai sudaryti pagal Studijų kokybės vertinimo centro parengtą
Mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodiką bei vadovaujantis
aukščiau nurodytais Vyriausybės nutarimais ir pateikiami abėcėlės tvarka:
4. Atestacija – dėstytojo atitikties pareigybės minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams pareigoms eiti
arba veiklai per kadenciją įvertinimas.
5. Autorinis lankas (a. l.) - 40 000 spaudos ženklų (be tarpų). Jei apimties spaudos ženklais nustatyti
negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 psl.
6. Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje.
7. Dėstomo dalyko metodinių priemonių paketas – tai visa metodinė medžiaga, būtina sėkmingam studijų
procesui aprūpinti, pvz., dalyko (modulio) aprašas, praktinių, savarankiškų darbų, kursinio projekto ar darbo
užduotis, atlikimo metodikos, paskaitų konspektai ir kita reikalinga metodinė medžiaga.
8. Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu
pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius,
diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti,
diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus
žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.
9. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – sisteminga kūrybinė gamtos,
žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas.
10. Fundamentinis mokslo darbas - mokslo krypties ar šakos tyrimų rezultatus sintetinantis mokslo darbas,
šaltiniotyros, leksikografijos tyrinėjimas, turintis išskirtinės reikšmės tos mokslo krypties ar šakos tolesnei
raidai.
11. Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, atliekami
siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint tikslo
konkrečiai panaudoti gautų rezultatų.
12. Kiti leidiniai – tai periodiniai ir tęstiniai leidiniai arba vienkartiniai kultūros ir profesiniai leidiniai, mokslo
konferencijų pranešimų leidiniai, išleisti pripažintose leidyklose. Tokiuose leidiniuose skelbiami mokslo
straipsniai turi būti recenzuojami, leidiniai turi turėti redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų.
Leidinių ir mokslo straipsnių juose reikšmingumą nustato atestacijos ir konkurso komisija.
13. Konkursas – atestuotų per kadenciją bei pretendentų pareigoms eiti į konkursines vietas atranka,
atsižvelgiant į jų pasiektus rezultatus ir kolegijos tikslus.
14. Kultūros ir profesiniai leidiniai- leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų profesinei auditorijai.
15. Mokymo/si ar metodinė priemonė – leidinys, skirtas mokymui/si ar savarankiškoms studijoms ir
recenzuotas kolegijos nustatyta tvarka. Mokymo/si priemone laikoma mokomoji knyga, studijų knyga,
mokymo/si rinkinys, nuotolinių studijų kursas. Mokymo/si ar metodines priemones aprobuoja katedra.
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Priemonės gali būti paskelbtos elektroniniu, audiovizualiniu būdu, bet aprobacija ir recenzavimas būtini.
Priemonės reikšmingumą nustato atestacijos ir konkurso komisija.
Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį.
Mokslo (meno) sklaida – visuomenės supažindinimas su moksliniais tyrimais, meno kūryba.
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.
Mokslinio teksto vertimas - čia išvardintų rūšių mokslo darbų vertimas iš vienos kalbos į kitą.
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga - mokslo konferencijų pranešimų tekstai ir pagalbinė
(iliustracinė) medžiaga, išleista atskirais leidiniais pripažintoje leidykloje arba tarptautinėse duomenų bazėse
referuojamuose leidiniuose, kurių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba. Leidinio ir mokslo straipsnio jame
reikšmingumą nustato atestacijos ir konkurso komisija.
Mokslo leidinys - recenzuojamas periodinis arba tęstinis leidinys, kuriame skelbiami mokslo darbai;
recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų, vienkartinis leidinys, kuriame
skelbiamas mokslo darbas (darbai). Mokslo leidiniai referuojami Mokslinės informacijos instituto ir kitose
pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse, leidinių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba.
Mokslo monografija - monografija, atitinkanti mokslo monografijoms keliamus mokslinio lygio (naujumo,
ankstesnių tos temos tyrimų apibendrinimo, recenzavimo), tiražo ir adresato reikalavimus.
Mokslo recenzija - išsami, argumentuota mokslo darbo analizė. Įskaitomos tik recenzijos, paskelbtos
mokslo leidiniuose. Įskaitomų mokslo recenzijų apimtis - ne mažesnė kaip 0,25 autorinio lanko.
Mokslo straipsnis - straipsnis, atitinkantis mokslo straipsniams keliamus reikalavimus: „mokslo straipsnyje
turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis,
pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudotoji literatūra“.
Mokslo studija - ne mažesnės kaip dviejų autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo
straipsniui keliamus reikalavimus.
Mokslo šaltinio publikacija- mokslo tiriamojo objekto vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos
paminklų, filosofinės minties klasikinių tekstų, folkloro rinkinių ir kitų tekstinių mokslo šaltinių parengimas
spaudai, apimantis šaltinio tekstą ir pagalbinį mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus ir kt.). Įskaitoma
prie publikuoto mokslo šaltinio nurodytam rengėjui (rengėjams).
Originalusis teorinis mokslo darbas - filosofijos, teologijos, menotyros, literatūros teorijos
spekuliatyvinio pobūdžio darbas, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato
reikalavimus.
Pripažintos leidyklos – leidyklos, įregistruotos Tarptautinės ISBN agentūros Tarptautiniame ISBN leidėjų
registre.
Sudarytas mokslo darbas - originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas. Įskaitomas
sudarytojui, nurodytam leidinio tituliniame puslapyje ir (arba) metrikoje. Neįskaitomas periodinio arba
tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbas.
Taikomasis mokslo darbas - pagalbinis darbas, skirtas mokslo auditorijai. Įskaitomi tokie taikomieji
mokslo darbai: mokslo žodynai, mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos, mokslinės bibliografijos, mokslo
atlasai, mokslo katalogai, moksliniai paminklų sąvadai, moksliniai teisės aktų komentarai, mokslinė
literatūros ir meno kritika. Neįskaitomos mokslo projektų ataskaitos, vadovėliai, mokslo populiarinimo
darbai.
Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų
žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
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.
Tarptautinė kultūros, profesinės informacijos duomenų bazė - tarptautinei profesinei auditorijai skirta
duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus profesionalius kriterijus atitinkanti mokslo, kultūros ir
profesinė informacija. Nepriklauso elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų bazės,
populiarios (skirtos ne mokslo ar profesinei auditorijai) informacijos duomenų bazės.
Tarptautinė mokslo informacijos duomenų bazė- tarptautinei mokslo auditorijai skirta duomenų bazė,
kurioje kaupiama viešai paskelbtus mokslinės vertės kriterijus atitinkanti mokslo informacija. Nepriklauso
elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų bazės, populiarios (skirtos ne mokslo
auditorijai) informacijos duomenų bazės.
Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla- leidykla, publikuojanti ne tik savo šalies mokslininkų
darbus; savo produkciją platinanti ne vienoje šalyje; publikuojanti tarptautiniu mastu pripažintus periodinius
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ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius (privaloma prieiga per internetą, suteikianti pakankamą
informaciją apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą).
36. Tarptautiniu mastu pripažintas periodinis arba tęstinis mokslo leidinys – periodinis arba tęstinis
mokslo leidinys, registruotas tarptautinėse mokslo informacijos duomenų bazėse; plačiai cituojamas,
prenumeruojamas daugelio šalių mokslinių bibliotekų periodinis arba tęstinis mokslo leidinys (privaloma
prieiga per internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie leidinio mokslinį lygį ir tarptautinį
pripažinimą).
37. Tarptautinė mokslinė konferencija – konferencija, kurios rengėjai yra bent dviejų šalių mokslo ar studijų
institucijos ir kurioje tarp pranešimų autorių yra ne mažiau kaip trečdalis iš užsienio.
II. BENDROJI DALIS
38. Dėstytojai į pareigas priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai.
39. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo pareigoms eiti, sudaroma
neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Marijampolės
kolegijos (toliau vadinam – Kolegijos) nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes
dėstytojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.
40. Kolegija gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Kviestiniams
dėstytojams šiuose nuostatuose nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.
41. Konkurso ar atestacijos skelbimas gali būti atidėtas:
41.1. dėstytojams, kurie serga ar yra išvykę (išvyksta) į ilgalaikę stažuotę, komandiruotę - iki jų ligos,
stažuotės ar komandiruotės pabaigos;
41.2. dėstytojams, kurie išėję vaiko priežiūros atostogų – iki 1 metų po atostogų pabaigos;
41.3. dėstytojoms, kurioms yra suteiktos gimdymo atostogos – iki 1 metų po atostogų pabaigos.
42. Kandidatus dėstytojų pareigoms eiti vertina priėmimo komisija (toliau vadinama – Komisija).
43. Komisiją sudaro kolegijos Akademinė taryba.
44. Komisija sudaroma iš 9 narių: ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių sudaro Kolegijoje nedirbantys asmenys,
(iš jų bent 2 nariai turi būti universitetų ar mokslo institutų mokslininkai). Ne mažiau kaip pusė Komisijos
narių turi būti Kolegijos akademinės tarybos paskirti aukščiausiąją pedagoginę kvalifikaciją ir didelę darbo
patirtį turintys akademiniai darbuotojai, 1 – studentų atstovybės atstovas. Rengiant konkursą profesoriaus
pareigoms eiti, Komisijoje turi būti bent vienas tarptautinis ekspertas. Komisijos nariai į posėdžius
kviečiami raštu.
45. Pagrindinės komisijos funkcijos:
45.1. atestuoja dėstytojus;
45.2. vykdo konkursus kolegijos dėstytojų pareigoms eiti.
46. Komisija pirmajame posėdyje išrenka pirmininką ir sekretorių bei nustato savo darbo reglamentą.
47. Komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė
dalyvavusių posėdyje Komisijos narių.
III. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,
EINANTIEMS AR SIEKIANTIEMS EITI DĖSTYTOJŲ PAREIGAS
HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ, FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ SRITYSE
48. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti ir/ar einantiems dėstytojų
pareigas:
48.1. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti
mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę)
plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
48.2. Docento pareigas gali eiti mokslininkas .
48.3. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas asmuo,
turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam
prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo arba darbo stažą
aukštojoje mokykloje, kurie:
48.4. Docentas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
48.4.1. dalyvauja studijų procese ir taiko pažangiausius ugdymo metodus ir technologijas;
48.4.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) metodinių
priemonių paketą;
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48.4.3. dalyvauja mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje;
48.4.4. skaito pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose;
48.4.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo klausimais perskaitė
paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos
laidoje arba kt.;
48.4.6. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
48.4.6.1. paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį mokslo darbą,
išleistą pripažintoje leidykloje;
48.4.6.2. paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas), įrašytuose į Lietuvos
mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinių
mokslo organizacijų leidiniuose ir parengė metodinę priemonę;
48.4.6.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose į tarptautinį leidinių sąrašą, Lietuvos
leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų leidiniuose.
48.5. Lektoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį
pretenduojamo dėstyti dalyko srityje arba ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą aukštojoje mokykloje.
48.6. Lektoriaus pareigas einantis ar pretenduojantis eiti asmuo turi tenkinti šias sąlygas:
48.6.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) metodinių
priemonių paketą;
48.6.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
48.6.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta tvarka arba parašė
mokslinį straipsnį, publikuotą mokslo leidinyje, arba vykdė taikomuosius mokslinius tyrimus; arba
parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijos nustatyta tvarka;
48.6.4. inicijavo ir dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų modulius; arba
dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje arba vadovavo studentams ar kitų institucijų
darbuotojams rengiant pranešimus;
48.6.5. konsultavo sutartiniais pagrindais socialinius partnerius, darbdavių atstovus aktualiais studijų, mokslo ar
konkrečios veiklos klausimais, arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus, arba vykdė
neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus, arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei
studentų veiklai arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų
rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse konferencijose, dalyvauti
respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas studentų tiriamiesiems darbams,
išskyrus privalomus pagal studijų programą).
48.6.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose arba skaitė pranešimus konferencijose, arba rengė
projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus Projektinės veiklos skyriaus darbuotojus), arba rengė
studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui, arba rengė naujas studijų programas, arba
parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos dėstytojus) ar esant
poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus).
48.6.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) srityje.
48.7. Konkurso metu į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją .
48.8. Asistento pareigas einantis asmuo atestacijos per kadenciją metu turi tenkinti šias sąlygas:
48.8.1. parengė ir paskelbė kolegijos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) dalyko (modulio) aprašą,
praktinių, savarankiško darbo, kursinio projekto (darbo) užduotis, paaiškino jų atlikimo metodikas;
48.8.2. dalyvavo rengiant naujas ar tobulinant esamas kolegijos studijų programas ar jų modulius;
48.8.3. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) srityje.
IV. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,
EINANTIEMS AR SIEKIANTIEMS EITI DĖSTYTOJŲ PAREIGAS
MENO STUDIJŲ SRITYJE
49. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti ir/ar einantiems dėstytojų
pareigas:
49.1. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas einantis
mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir
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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.
49.2. Docento pareigas gali eiti mokslininkas, pripažintas menininkas. Akademinės tarybos pritarimu į
docento pareigas kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas asmuo, turintis didelę praktinę patirtį
dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo
kvalifikaciją.
49.3. Docentas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
49.3.1. dalyvauja studijų procese ir taiko pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
49.3.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) metodinių
priemonių paketą;
49.3.3. dalyvauja mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje arba dalyvauja prestižinėse
salėse rengiamose parodose, koncertuose;
49.3.4. skaito pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą
viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla;
49.3.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo klausimais perskaitė
paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos
laidoje arba kt., arba reiškėsi meninėje veikloje;
49.3.6. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
49.3.6.1. paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį mokslo darbą,
išleistą pripažintoje leidykloje;
49.3.6.2. paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas), įrašytuose į Lietuvos
mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinių
mokslo organizacijų leidiniuose ir parengė metodinę priemonę;
49.3.6.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį leidinių sąrašą, Lietuvos leidinių
sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų;
49.4. Lektoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį
laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį
pretenduojamo dėstyti dalyko srityje arba ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą aukštojoje mokykloje.
49.5. Lektoriaus pareigas einantis ar pretenduojantis eiti asmuo turi tenkinti šias sąlygas:
49.5.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) metodinių
priemonių paketą;
49.5.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
49.5.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta tvarka arba parašė
mokslinį straipsnį, publikuotą mokslo leidinyje arba vykdė taikomuosius mokslinius tyrimus; arba
parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
49.5.4. inicijavo ir dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų modulius; arba
dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje, arba vadovavo studentams ar kitų institucijų
darbuotojams rengiant pranešimus, arba vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus.
49.5.5. konsultavo sutartiniais pagrindais socialinius partnerius, darbdavių atstovus aktualiais studijų, mokslo ar
konkrečios veiklos klausimais, arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus, arba vykdė
neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus, arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei
studentų veiklai (studentų rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse
konferencijose, dalyvauti respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas studentų
tiriamiesiems darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą), arba reiškėsi meninėje veikloje;
49.5.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose arba skaitė pranešimus konferencijose, arba rengė
projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės veiklos skyriaus darbuotojus), arba rengė
studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui, arba rengė naujas studijų programas, arba
patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais kūriniais ar kita
kūrybine veikla; arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos
dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus).
49.5.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) srityje.
49.6. Konkurso metu į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistento pareigas einantis asmuo
atestacijos per kadenciją metu turi tenkinti šias sąlygas:
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49.6.1. parengė ir paskelbė kolegijos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) dalyko (modulio) aprašą,
praktinių, savarankiško darbo, kursinio projekto (darbo) užduotis, paaiškino jų atlikimo metodikas.
49.6.2. dalyvavo rengiant naujas ar tobulinant esamas kolegijos studijų programas ar jų modulius.
49.6.3. Kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) srityje.
50. Atestuojant per kadenciją arba dalyvaujant konkurse pareigoms eiti, vertinami po recenzavimo priimti
spaudai straipsniai bei parengtos ir įteiktos monografijos, vadovėliai, metodinės priemonės.
V. KONKURSŲ DĖSTYTOJŲ PAREIGAS EITI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
51. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki mokslo ir studijų institucijų dėstytojo ir mokslo darbuotojo
kadencijos pabaigos skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti. Konkurse gali dalyvauti ir šias
pareigas einantis asmuo. Pranešimas apie konkursą pareigoms eiti turi būti skelbiamas Kolegijos ir Lietuvos
mokslo tarybos tinklalapiuose ir šalies, ir, jeigu tikslinga, – tarptautinėse visuomenės informavimo
priemonėse. Konkursą organizuoja Komisija.
Viešame konkurso skelbime išsamiai aprašomas būsimojo darbo pobūdis.
52. Konkurse gali dalyvauti atestuoti Kolegijos dėstytojai ir kiti pretendentai, atitinkantys keliamus
reikalavimus.
53. Pretendentai pareigoms eiti iki konkurso skelbime nustatytos datos Personalo skyriui pateikia šiuos
dokumentus:
53.1. prašymą direktoriaus vardu;
53.2. per kadenciją arba po daktaro mokslo laipsnio suteikimo datos paskelbtų mokslo darbų sąrašą arba visų
mokslo, mokslo taikomosios veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą;
53.3. aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių ir kvalifikacinių laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų,
Kolegijos dėstytojų atestacijos pažymėjimų kopijas;
53.4. Akademinės tarybos nustatytos formos gyvenimo ir veiklos aprašymą – Europass CV.
53.5. papildomus dokumentus, kurie įrodo mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją;
rekomendacijas (pretendento nuožiūra);
53.6. socialinio draudimo pažymėjimo kopiją (ne kolegijos darbuotojai).
54. Po konkurso skelbime nurodytos datos Personalo skyrius pretendentų dokumentus perduoda komisijai.
55. Komisija, gavusi pretendentų dalyvauti konkurse dokumentus, juos apsvarsto ir organizuoja seminarą.
Pretendentai pirmai kadencijai seminare daro pranešimus.
56. Komisija konkursą organizuoja per mėnesį laiko nuo dokumentų gavimo iš Personalo skyriaus dienos.
Konkurso datą ir laiką skelbia Personalo skyrius.
57. Pretendentai raštu kviečiami į komisijos posėdį ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas. Pretendentų
dalyvavimas posėdyje privalomas.
58. Konkursą vykdo komisija. Konkurso laimėtojas nustatomas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma.
59. Kai pretendentas eiti pareigas nesutinka su konkurso rezultatais, jis per dvi darbo dienas nuo jų paskelbimo
turi teisę paduoti apeliaciją Akademinei tarybai. Akademinė taryba apeliacijas apsvarsto per 3 darbo
dienas. Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.
60. Direktorius turi teisę ginčyti komisijos konkurso rezultatus ir argumentuotai raštu teikti svarstyti
Akademinei tarybai. Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.
61. Per dvi darbo dienas po konkurso visi jame dalyvavusių pretendentų dokumentai perduodami Personalo
skyriui.
62. Personalo skyrius per 5 darbo dienas po apeliacijai paduoti termino pabaigos parengia direktoriaus
įsakymo projektą dėl skyrimo į pareigas.
63. Po konkurso dokumentai pretendentams negrąžinami ir saugomi Personalo skyriuje.
64. Direktorius, vadovaudamasis komisijos ir Akademinės tarybos nutarimais, priima sprendimą dėl darbo
sutarties.
65. Darbo sutartis sudaroma ar tęsiama Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.
66. Viešo konkurso būdu siekiantiems eiti dėstytojų pareigas nustatomi privalomi kvalifikaciniai reikalavimai.
67. Konkurso metu vertinama ir pretendentų atitikimas pareigoms pagal bendruosius kriterijus:
67.1. kolegijos misijos įgyvendinimo galimybės;
67.2. darbo drausmė;
67.3. pedagoginio profesionalumo lygis:
67.3.1. gebėjimas parengti studijų ir dalyko programą, kurios tikslai derintųsi su standartais ir programos
tikslais;
67.3.2. turimi atsiliepimai apie pedagoginę veiklą, paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimą, oratorinį
meistriškumą ir pedagoginę etiką;
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67.3.3. mokslininko ir pedagogo etikos normų laikymasis.
68. Viešo konkurso metu vertinami visi pateikti publikuoti arba priimti spaudai straipsniai, monografijos,
vadovėliai, recenzuotos metodinės priemonės.
DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
69. Atestuojant vertinami per kadenciją atlikti ir (arba) paskelbti darbai, kuriuos dėstytojas pateikė komisijai.
70. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas atitinka jo pareigybei nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
bendruosius pareigų kriterijus:
70.1. Kolegijos misijos įgyvendinimo galimybės;
70.2. Darbo drausmė;
70.3. Pedagoginio profesionalumo lygis:
70.3.1. gebėjimas parengti studijų ir dalyko programą, kurios tikslai derintųsi su standartais, Kolegijos ir
programos tikslais;
70.3.2. studentų atsiliepimai apie pedagoginę veiklą, paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimą, oratorinį
meistriškumą ir pedagoginę etiką.
70.3.3. mokslininko ir pedagogo etikos normų laikymasis.
71. Dėstytojų eilinė atestacija vykdoma Kolegijos direktoriaus įsakymu ne anksčiau kaip prieš keturis
mėnesius ir ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki dėstytojo kadencijos pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomi
liepos ir rugpjūčio mėnesiai). Su įsakymu dėstytojas supažindinamas pasirašytinai.
72. Prašymą atestuoti ir Akademinės tarybos nustatytos formos gyvenimo ir veiklos aprašymą dėstytojas
pateikia Personalo skyriui.
73. Neeilinį dėstytojo atestavimą turi teisę paskelbti Akademinė taryba Fakulteto tarybos, kolegijos, fakultetų
vadovybės argumentuotu teikimu arba dėstytojo prašymu.
74. Dėstytojo neeilinis atestavimas gali būti paskelbtas ne anksčiau kaip po vienerių metų, kai jis pradėjo eiti
pareigas. Dėstytojas gali būti atestuojamas ne dažniau kaip kartą per metus.
75. Dėstytojas apie numatomą neeilinį atestavimą informuojamas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo.
76. Atestuojamasis turi būti kviečiamas į komisijos posėdį. Komisijos nutarimas gali būti priimtas ir
nedalyvaujant atestuojamajam.
77. Nesutinkantis su komisijos nutarimu atestuojamasis per dvi darbo dienas nuo komisijos nutarimo
priėmimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją Akademinei tarybai.
78. Akademinė taryba apeliaciją išnagrinėja per 3 darbo dienas.
79. Sprendimą dėl dėstytojų atestavimo priima Kolegijos direktorius.
80. Atestuoti dėstytojai dalyvauja viešame konkurse pareigoms eiti.
81. Neatestuotas dėstytojas gali dalyvauti viešame konkurse žemesnėms pareigoms eiti arba atleidžiamas iš
darbo įstatymų nustatyta tvarka.
82. Visų pareigybių atestuoti dėstytojai per kadenciją kasmet atsiskaito katedrose, o prieš naują atestaciją
katedros pateikia sukauptus dokumentus Atestacinei komisijai pagal studijų kryptį.
IX. GALIOJIMAS
83. Šie nuostatai įsigalioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.
84. Asmenims, viešo konkurso būdu priimtiems į dėstytojų pagrindines pareigas iki šių nuostatų įsigaliojimo ir
atestuojamiems jų einamosios kadencijos metu, jų pageidavimu gali būti taikomi iki šių nuostatų
įsigaliojimo Akademinės tarybos nustatyti kvalifikaciniai dėstytojų pareigybių reikalavimai.
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2 PRIEDAS

PATVIRTINTA
Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2013 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. AT-13-23

DĖSTYTOJŲ VEIKLOS ĮVERTINIMO KOEFICIENTAI
Konkurso metu dėstytojų, pretenduojančių į docento ar lektoriaus pareigybę, veikla turi būti tarpusavyje
palyginama. Todėl šių dėstytojų veikla lyginama susumuojant pagal nuostatų punktus atliktų veiklų skaičių,
padaugintą iš atitinkamų svertinių koeficientų ir padalintą iš dėstytojo per kadenciją tarifikuoto metinio krūvio
etatiniais vienetais vidurkio.
Žemiau pateikiami dėstytojų, pretenduojančių į docento ar lektoriaus pareigybę, veiklų svertiniai
koeficientai, kurie taikomi nuo 2013 m. gegužės 1 d. organizuojamiems konkursams dėstytojų pareigoms eiti.

9

Akademinės tarybos nutarimai

2013 m. balandžio 22 d.

LEKTORIŲ KOEFICIENTAI KONKURSE PAREIGOMS (MSĮ: dėstyti, dirbti metodinį darbą)
FTB SH

lektorius

M lektorius

Koeficientai
xx*

48.6.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;

49.5.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) metodinių priemonių paketą;

48.6.2.dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir
technologijas;
48.6.3.paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje
nustatyta tvarka

49.5.2.dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;

xx*

49.5.3.paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta
tvarka,

0,1-0,5

arba parašė mokslinį straipsnį, publikuotą mokslo leidinyje

arba parašė mokslinį straipsnį, publikuotą mokslo leidinyje

arba vykdė taikomuosius mokslinius tyrimus

arba vykdė taikomuosius mokslinius tyrimus

arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
48.6.4.inicijavo ir dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų
programas ar jų modulius
arba dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje
arba vadovavo studentams ar kitų institucijų darbuotojams rengiant pranešimus;
48.6.5.konsultavo sutartiniais pagrindais socialinius partnerius, darbdavių
atstovus aktualiais studijų, mokslo ar konkrečios veiklos klausimais
arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus,
arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus,

arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
49.5.4.inicijavo ir dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų
modulius
arba dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje
arba vadovavo studentams ar kitų institucijų darbuotojams rengiant pranešimus
arba vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus;
49.5.5. konsultavo sutartiniais pagrindais socialinius partnerius, darbdavių atstovus
aktualiais studijų, mokslo ar konkrečios veiklos klausimais

0,5-1,0
xx*

0,2

arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus,
arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus,

arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai
(studentų rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse
konferencijose, dalyvauti respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose,
vadovavimas studentų tiriamiesiems darbams, išskyrus privalomus pagal studijų
programą);

arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų
rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse konferencijose, dalyvauti
respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas studentų tiriamiesiems
darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą),
arba reiškėsi meninėje veikloje.

0,1

48.6.5.dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose

49.5.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose

0,5

arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba rengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės veiklos
skyriaus darbuotojus),
arba rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui,
arba rengė naujas studijų programas,
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais
reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla,

0,3

arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba rengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės
veiklos skyriaus darbuotojus),
arba rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui,
arba rengė naujas studijų programas,
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arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus
anglų kalbos dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos
dėstytojus);

arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos
dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus);

48.6.6.kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse
dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) srityje.

49.5.7.kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo
dalyko (dėstomų dalykų) srityje.

1,0-2,0

xx*

*- neskaičiuotinos veiklos, užtenka fakto, kad ši veikla buvo vykdyta.

FTB , SH

DOCENTAI

48.4.1.dalyvauja studijų procese ir taiko pažangius ugdymo metodus ir
technologijas;
48.4.2.yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo
dalyko (dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;
48.4.3.dalyvauja mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje)
plėtroje;
48.4.4.skaito pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose;

M

DOCENTAI

48.4.6.atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
48.4.6.1.paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir
originalų teorinį mokslo darbą, išleistą pripažintoje leidykloje;.

49.3.1.dalyvauja studijų procese ir taiko pažangius ugdymo metodus ir
technologijas;
49.3.2.yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo
dalyko (dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą
49.3.3.dalyvauja mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje
arba dalyvauja prestižinėse salėse rengiamose parodose, koncertuose.
49.3.4.skaito pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais
reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla
49.3.5.dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir
mokslo klausimais perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies
laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos laidoje arba kt.,
arba reiškėsi meninėje veikloje
49.3.6.atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
49.3.6.1.paskelbė reikšmingą mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir
originalų teorinį mokslo darbą, išleistą pripažintoje leidykloje;

48.4.6.2.paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės
informacijos instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes
(toliau – tarptautinis leidinių sąrašas), įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos
patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba
tarptautinių mokslo organizacijų leidiniuose
ir parengė metodinę priemonę

49.3.6.2.paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės
informacijos instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes (toliau
– tarptautinis leidinių sąrašas), įrašytuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą
mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinių
mokslo organizacijų leidiniuose
ir parengė metodinę priemonę;

48.4.5.dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir
mokslo klausimais perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies
laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos laidoje arba kt.;

Koeficientai
xxx*
xxx*
0,3
0,2

0,1

0,4
0,4
0,4
(0,2 ir 0,2)
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48.4.6.3paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį
leidinių sąrašą, Lietuvos leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų
leidiniuose.
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49.3.6.3.paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį
leidinių sąrašą, Lietuvos leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų
leidiniuose;

0,2

*- neskaičiuotinos veiklos, užtenka fakto, kad ši veikla buvo vykdyt

12

