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ALYTAUS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO IR KONKURSŲ 

PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymu (Ţin., 2009, Nr. 54-2140; Ţin., 2012, Nr. 53-2639), Alytaus kolegijos statutu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Ţin., 2012-08-03, Nr. 92-4778), ir kitais teisės 

aktais.  

Aprašas reglamentuoja Alytaus kolegijos (toliau – Kolegijos) dėstytojų atestavimo 

procesą ir konkursų pareigoms eiti sąlygas, tvarką, organizavimą, dėstytojų pareigybių 

reikalavimus. 

 

I. SĄVOKŲ APIBRĖŢIMAS 

 

Atestacija – dėstytojo atitikties pareigybės minimaliems kvalifikaciniams 

reikalavimams, pareigoms eiti arba veiklai per kadenciją įvertinimas. 

Akademinė recenzija – publikuoto mokslinio darbo išsamus ir argumentuotas 

įvertinimas; įskaitoma apimtis – ne maţesnė kaip 0,25 autorinio lanko. 

Autorinis spaudos lankas – (a. l.) − 40 000 spaudos ţenklų (įskaičiuojant tarpelius). 

Jei apimties spaudos ţenklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 16 psl. 

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. 

Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (kitaip - taikomosios mokslinės 

veiklos) darbas – sistemingos veiklos, paremtos moksliniais tyrimais ir per praktinę patirtį 

sukauptu ţinojimu, rezultatas: sukurtos naujos medţiagos, produktai ir įrenginiai, įdiegti nauji 

procesai, sistemos ir paslaugos arba iš esmės patobulinti jau sukurti ar įdiegti, taip pat sukurti, 

įdiegti arba iš esmės patobulinti ţmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendiniai. 



Kiti leidiniai – tai periodiniai ir tęstiniai leidiniai arba vienkartiniai kultūros ir 

profesiniai leidiniai, mokslo konferencijų pranešimų leidiniai, išleisti pripaţintose 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. 

Konkursas – atestuotų per kadenciją bei pretendentų pareigoms eiti į konkursines 

vietas atranka, atsiţvelgiant į jų pasiektus mokslinės ir akademinės veiklos rezultatus bei Kolegijos 

tikslus. 

Kultūros ir profesiniai leidiniai  leidiniai, skirti humanitarinių ir socialinių mokslų 

profesinei auditorijai. 

Lituanistika  lietuvių kalbos, Lietuvos literatūros, Lietuvos tautosakos, Lietuvos 

istorijos, Lietuvos etinės kultūros, Lietuvos archeologijos, Lietuvos filosofijos, Lietuvos meno, 

Lietuvos knygotyros tyrinėjimai. 

Metodinė priemonė – knygine, elektronine ar audiovizualine forma parengta aukštųjų 

mokyklų studentų savarankiškoms ar papildomoms studijoms skirta priemonė, kurioje suprantamai, 

sistemingai pateikiami išsamūs paaiškinimai, nurodymai pagal studijų metodus. 

Mokslo leidiniai – recenzuojami periodiniai arba tęstiniai leidiniai, kuriuose 

skelbiami mokslo darbai; recenzuoti ir (arba) turintys redakcinę kolegiją, susidedančią iš 

mokslininkų, vienkartiniai leidiniai, kuriuose skelbiami mokslo darbas (darbai). Mokslo leidiniai 

referuojami Mokslinės informacijos instituto ir kitose pripaţintose tarptautinėse duomenų bazėse, 

leidinių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba. Jų pripaţinimą mokslo leidiniu ir svorį nustato 

katedra. 

Mokslo monografija  neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir 

(arba) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir ţymūs naujumo ir kiekvienai mokslo 

sričiai savi moksliškumo elementai, pateiktas mokslinio neapibrėţtumo sprendimas, kuris nėra 

akivaizdus pagal esamą ţinojimo ir metodologijos lygį; taip pat gali būti apibendrintos autorių ir 

kitų mokslininkų publikacijos ta pačia tema arba pateikta originali temos traktuotė. Monografija 

privalo turėti ISBN numerį, jos apimtis turi būti ne maţesnė nei 8 aut. l. ir recenzuota ne maţiau 

kaip dviejų recenzentų, tenkinančių šias sąlygas  jie yra tos pačios arba artimos mokslo krypties 

mokslininkai, o bent vienas iš jų recenzavimo metu nebuvo tos pačios įstaigos kaip ir autoriai 

darbuotoju (recenzavimo reikalavimai taikomi tik Lietuvoje išleistoms monografijoms). 

Mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje arba (ir) turintis 

konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, 

ar (ir) brėţinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje 

mokslo kryptyje pripaţįstamus moksliškumo kriterijus, jame atskleistas nagrinėjamos problemos 



ištirtumo laipsnis, suformuluotas mokslinio tyrimo tikslas, argumentuotai pagrįsti tyrimų rezultatai, 

padarytos išvados. Maţiausia įskaitoma apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse – 0,25 

autorinio lanko. 

Mokslo studija  ne maţesnės kaip dviejų autorinių lankų apimties mokslo darbas, 

atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus. 

Pakartotinė publikacija – veikalo antras ar vėlesnis paskelbimas ta pačia ar kita 

kalba (vertimas), kai nėra esminių jo turinio ir apimties pokyčių (akivaizdţių atnaujinimo ir 

revizavimo poţymių). 

Praktinės veiklos staţuotė – dėstytojo kvalifikacijos tobulinimo forma, 

įgyvendinama sutarties tarp Kolegijos ir pasirinktos įmonės/įstaigos pagrindu, kurią inicijuoja 

dėstytojas arba katedra, jos būtinumą nustato katedra ir įtraukia į pedagoginio krūvio planą.  

Straipsnių rinkinių redagavimas – teksto paruošimas publikavimui, koreguojant ar 

kitaip taisant: taisomos kalbos, stiliaus klaidos. 

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. 

Šviečiamieji projektai – didelės kultūrinės ir (ar) visuomeninės vertės autorinės, 

moksliškai pagrįstos, tačiau neprofesionalų auditorijai skirtos (parengtos ir vestos) TV, radijo 

laidos, publikacijos spausdintinėse ar elektroninėse ţiniasklaidos priemonėse, viešos paskaitos 

visuomenei su diskusijomis, dokumentinių filmų scenarijai ir pan. 

Taikomasis mokslo darbas − pagalbinis darbas, skirtas mokslo auditorijai. Įskaitomi 

tokie taikomieji mokslo darbai: mokslo ţodynai, mokslo ţinynai, 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. 

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 pripaţinta (mokslo) leidykla − leidykla, publikuojanti ne tik 

savo šalies mokslininkų darbus; savo produkciją platinanti ne vienoje šalyje; publikuojanti 

tarptautiniu mastu pripaţintus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius 

(privaloma prieiga per Internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie leidyklos pobūdį ir 

tarptautinį pripaţinimą). 

Tarptautiniu mastu pripaţintas 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 pripaţinimą). 

Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami 

norint įgyti naujų ţinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba 

uţdaviniams spręsti. 

Tarptautinė mokslinė konferencija – konferencija, kurios rengėjai yra bent dviejų 

šalių mokslo ar studijų institucijos ir kurioje tarp pranešimų autorių yra ne maţiau kaip trečdalis iš 

uţsienio. 

Uţsakomieji kursai – įmonių ir organizacijų uţsakyti kursai, kurių organizavimas ir 

vykdymas įforminamas sutartimi tarp Kolegijos ir įmonės, organizacijos. 

Vadovėlis/Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, 

specialiai skirtas studijų reikmėms ir pasiţymintis individualia metodine prieiga, parengtas knygine 

arba elektronine forma, kuriame suprantamai ir nuosekliai dėstomos tam tikros mokslo ar praktinės 

veiklos srities ţinios. Vadovėliu laikoma tokia priemonė, kuri skiriama ne maţiau kaip vieno 

dalyko, modulio studijoms; humanitarinių mokslų, meno ir socialinių mokslų studijų vadovėliai 

gali būti skiriami ir dalyko modulio dalies studijoms. Vadovėlis turi būti aprobuotas Švietimo ir 

mokslo ministerijoje. 

Santrumpos: 

ISBN  International Standard Book Number (tarptautinis standartinis knygos 

numeris). 

ISSN  International Standard Serial Number (tarptautinis standartinis serijinio 

leidinio numeris). 

ISI JCR – Institute of Scientific Information Journal Citation Reports (Mokslinės 

informacijos instituto ţurnalų citavimo ataskaitos). 

ISI – Institute of Scientific Information (Mokslinės informacijos institutas). 

SCI – Science Citation Index (Mokslo citavimo indeksas). 



EPO – European Patent Office (Europos patentų biuras). 

USPTO – United States Patent and Trademark Office (JAV patentų ir prekių ţenklų 

biuras). 

JPO – Japan Patent Office (Japonijos patentų biuras). 

ISI WOS – Institute of Scientific Information Web of Science (citavimo duomenų 

bazė). 

II. BENDROJI DALIS 

 

1. Dėstytojų atestacija vykdoma kas 5 metai, o kiekvienais metais vykdomas dėstytojų 

akademinės ir mokslinės veiklos vertinimas katedrose. 

2. Dėstytojai į pareigas skiriami konkurso tvarka Kolegijos statuto nustatytai ne 

ilgesnei kaip 5 metų kadencijai. Ne konkurso tvarka gali būti priimami ne ilgesniam kaip dviejų 

metų laikotarpiui. 

3. Su asmenimis, kuriems iki teisės gauti senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 

metai, Konkurso komisijos siūlymu gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis, kurios terminas – 

ne ilgesnis kaip iki teisės gauti senatvės pensiją atsiradimo. Su asmenimis, įgijusiais teisę į senatvės 

pensiją, atsiţvelgiant į jų mokslinę (mokslinį laipsnį) ir akademinę kompetenciją bei atliktus darbus, 

Akademinės tarybos siūlymu sudaroma terminuota darbo sutartis, kurios trukmė ne ilgesnė kaip 

vieneri metai. 

4. Jeigu pedagoginės pareigos steigiamos konkrečiam pedagoginiam darbui atlikti 

(konkretiems studijų moduliams, jų dalims ar dalykams dėstyti), viešą konkursą laimėjęs 

pretendentas pareigoms skiriamas laikotarpiui, kurio reikia tam darbui atlikti, bet ne ilgesniam kaip 

5 metai. 

5. Kai dėstytojas turi nedarbingumo lapelį arba išvyksta į ilgalaikę staţuotę, 

komandiruotę, konkurso skelbimas atidedamas iki ligos, staţuotės ar komandiruotės pabaigos. Kai 

dėstytojams, kuriems reikia atestuotis ar skelbti konkursą yra suteiktos gimdymo atostogos arba 

vaiko prieţiūros atostogos, konkurso skelbimas gali būti atidėtas iki 1 metų po atostogų pabaigos. 

Jei kadencijos metu pareigybę uţimantis asmuo buvo atostogose vaikui priţiūrėti, tai atestuojant 

jam taikomi reikalavimai yra maţinami proporcingai tose atostogose išbūtam laikui. 

6. Reikalavimai dėstytojų atestacijai per kadenciją ir reikalavimai asmenims, viešo 

konkurso būdu siekiantiems eiti dėstytojo pareigas gali būti maţinami priklausomai nuo dėstytojo 

uţimamo pedagoginio etato dalies arba uţimamo administracinio etato dalies. Pedagoginio etato 

dalis apskaičiuojama vidutiniškai atestuojamos kadencijos uţimamos pedagoginio etato dalies 

vidurkiui. 



7. Fakulteto taryba, atsiţvelgdama į katedros nuomonę ir kasmetinius vertinimo 

rezultatus, įvertinusi ir patvirtinusi dėstytojų veiklos rezultatus per kadenciją teikia juos Kolegijos 

atestacijos ir konkurso komisijai (toliau – Komisija).  

8. Komisiją renka Akademinė taryba.  

9. Pagrindinės Komisijos funkcijos:  

9.1.  Atestuoja dėstytojus. 

9.2.  Vykdo konkursus kolegijos dėstytojų pareigoms eiti. 

10. Komisija sudaroma iš 9 narių: iš jų 4 nariai iš kitų institucijų (iš jų 2 nariai turi 

būti universiteto mokslininkai, per pastaruosius penkerius metus paskelbę straipsnių 

recenzuojamuose leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse). Ne maţiau kaip pusė 

Komisijos narių turi būti kolegijos Akademinės tarybos paskirti aukščiausiąją pedagoginę 

kvalifikaciją ir didelę darbo patirtį turintys akademiniai darbuotojai, 1 – studentų atstovybės 

atstovas. Komisijos nariai į posėdţius kviečiami raštu. 

11. Komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, 

jeigu jame dalyvauja ne maţiau kaip du trečdaliai jos narių. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu uţ jį 

balsavo ne maţiau kaip pusė dalyvavusių posėdyje Komisijos narių. 

 

III. DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO TVARKA 

 

12. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas atitinka jo pareigybei nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus per kadenciją.  

13. Dėstytojų eilinė atestacija vykdoma Kolegijos direktoriaus įsakymu ne anksčiau 

kaip prieš tris mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki dėstytojo kadencijos pabaigos (į šį 

laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai). Su įsakymu dėstytojas supaţindinamas 

pasirašytinai. 

14. Paskelbus dėstytojų atestaciją, dėstytojas iki nustatyto termino Personalo 

specialistui pateikia šiuos dokumentus: 

14.1.  Prašymą direktoriaus vardu (1 priedas). 

14.2.  Gyvenimo ir veiklos aprašymą. 

14.3.  Akademinės veiklos rezultatų sąrašą (2 priedas). 

14.4.  Fakulteto tarybos posėdţio protokolo išrašą. 

14.5.  Papildomus dokumentus, įrodančius pretendento mokslinę, akademinę veiklą. 

14.6.  Rekomendacijas (pretendento nuoţiūra). 



15. Vadovaujantis šiuo Aprašu, ir dėstytojo pateiktais dokumentais, įvertinama 

dėstytojo veikla. Kolegijos dėstytojų mokslo darbai ir akademinė veikla vertinama balais pagal 

Alytaus kolegijos akademinės veiklos vertinimo kriterijus (3 priedas). 

16. Neeilinį dėstytojo atestavimą turi teisę paskelbti Akademinė taryba fakulteto 

tarybos argumentuotu teikimu arba dėstytojo prašymu.  

17. Dėstytojo neeilinis atestavimas gali būti paskelbtas ne anksčiau kaip po vienerių 

metų, kai jis pradėjo eiti pareigas. Dėstytojas gali būti atestuojamas ne daţniau kaip kartą per metus.  

18. Dėstytojas apie numatomą neeilinį atestavimą informuojamas ne vėliau kaip prieš 

du mėnesius iki jo.  

19. Atestuojamasis turi būti kviečiamas į Komisijos posėdį. Komisijos nutarimas gali 

būti priimtas ir nedalyvaujant atestuojamajam.  

20. Nesutinkantis su Komisijos nutarimu atestuojamasis per dvi darbo dienas nuo 

Komisijos nutarimo priėmimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją Akademinei tarybai.  

21. Akademinė taryba apeliaciją išnagrinėja per 2 darbo dienas.  

22. Sprendimą dėl dėstytojų atestavimo priima Kolegijos direktorius.  

23. Atestuoti dėstytojai dalyvauja viešame konkurse pareigoms eiti. 

24. Neatestuotas dėstytojas gali dalyvauti viešame konkurse ţemesnėms pareigoms 

eiti arba atleidţiamas iš darbo įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV. REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS PER KADENCIJĄ 

 

25. Dėstytojas atitinka docento pareigybės reikalavimus, jei per kadenciją įvykdė 

bent vieną iš šių reikalavimų: 

25.1. Paskelbė monografiją ar vadovėlį aukštajai mokyklai ir bent 1 mokslinį straipsnį 

Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

25.2. Paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose ir metodinę priemonę, mokymo/mokymosi priemonę aukštajai mokyklai ar nuotolinio 

mokymo/si kursą virtualioje mokymosi aplinkoje. 

25.3. Paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose ir parengė metodinę medţiagą uţsienio kalba (pagal dėstomą dalyką, modulį) bei 

paskelbė ją virtualioje mokymosi aplinkoje arba skaitė paskaitas uţsienio kalba. 

25.4. Paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose ir atliko reikšmingų eksperimentinės plėtros darbų. 

25.5.  Per kadenciją docentas turi įvykdyti šias privalomas sąlygas:  



25.5.1. Skaityti pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse konferencijose 

arba dalyvauti tarptautiniuose mokslo projektuose ar mokslinėse staţuotėse. 

25.5.2. Dalyvauti studijų procese: skaityti paskaitas, vesti pratybas bei praktikas, 

vadovauti studentų baigiamiesiems darbams. 

25.5.3. Parengti naują studijų dalyko programą arba atnaujinti vykdomą, arba 

dalyvauti studijų programos, fakulteto ar Kolegijos veiklos savianalizės suvestinės rengime.  

25.5.4. Dalyvauti atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus ar taikomuosius mokslo 

darbus. 

25.5.5. Paskelbti ir nuolat atnaujinti dėstomų dalykų metodinę medţiagą virtualioje 

aplinkoje. 

26. Dėstytojas atitinka lektoriaus pareigybės reikalavimus, jei per kadenciją įvykdė 

bent vieną iš šių reikalavimų: 

26.1. Paskelbė bent 1 straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose ir parengė bent 1 aprobuotą metodinę priemonę aukštajai mokyklai. 

26.2. Parengė 2 metodines priemones aukštajai mokyklai. 

26.3. Per kadenciją lektorius turi įvykdyti šias privalomas sąlygas:  

26.3.1. Dalyvauti studijų procese. 

26.3.2.  Dalyvauti įvairiuose projektuose ir jų rezultatų sklaidoje. 

26.3.3.  Dalyvauti šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ar mokslo 

klausimais konsultuoti socialinius partnerius, darbdavių atstovus, vykdyti neformalųjį švietimą. 

26.3.4. Dalyvauti rengiant naują studijų dalyko programą arba atnaujinant vykdomą, 

arba rengiant studijų programos, fakulteto ar Kolegijos veiklos savianalizės suvestinę.  

26.3.5. Skaityti pranešimus konferencijose, seminaruose.  

26.3.6. Dalyvauti atliekant mokslinius tyrimus ar mokslo taikomuosius darbus.  

26.3.7. Paskelbti ir nuolat atnaujinti dėstomų dalykų metodinę priemonę virtualioje 

aplinkoje.  

26.3.8. Tobulinti kvalifikaciją. 

27. Dėstytojas atitinka asistento pareigybės reikalavimus, jei per kadenciją įvykdė 

bent 1 iš šių reikalavimų: 

27.1.  Paskelbė bent 1 metodinę priemonę aukštajai mokyklai ar nuotolinio mokymosi 

kursą, studijų medţiagą virtualioje mokymosi aplinkoje. 

27.2.  Dalyvavo studijų procese. 

27.3.  Dalyvavo įvairiuose projektuose arba kitoje mokslo taikomojoje veikloje.  

27.4.  Parengė naują studijų dalyko programą arba atnaujino vykdomą, arba dalyvavo 

studijų programos, fakulteto ar Kolegijos veiklos savianalizės suvestinės rengime. 



27.5. Tobulino kvalifikaciją. 

28. Atestuojant per kadenciją, vertinamos visos pateiktos publikacijos, visi pateikti 

publikuoti ar po recenzavimo priimti spaudai straipsniai, mokslo recenzijos, mokslo studijos, 

mokslo darbai bei parengtos ir įteiktos monografijos, vadovėliai, metodinės priemonės.  

 

V. VIEŠOJO KONKURSO DĖSTYTOJO PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMAS 

 

29. Prieš du mėnesius (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) iki 

dėstytojo kadencijos pabaigos Kolegijos direktorius skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti 

arba priima sprendimą dėl pareigybės panaikinimo, su kuriuo supaţindinamas tas pareigas einantis 

dėstytojas.  

30. Pranešimas apie viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti skelbiamas viešai 

Kolegijos, Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki dokumentų 

priėmimo pabaigos. 

31. Pretendentai pareigoms eiti iki konkurso skelbime nustatytos datos Personalo 

skyriui pateikia šiuos dokumentus: 

31.1. Prašymą direktoriaus vardu (4 priedas – atestuotam Kolegijos dėstytojui, 5 

priedas – ne Kolegijos darbuotojui). 

31.2.  Gyvenimo ir veiklos aprašymą. 

31.3.  Akademinės veiklos rezultatų sąrašą (2 priedas). 

31.4.  Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų kopijas. 

31.5.  Papildomus dokumentus, įrodančius pretendento mokslinę, akademinę veiklą; 

31.6.  Rekomendacijas (pretendento nuoţiūra). 

31.7. Asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją, socialinio draudimo paţymėjimo 

kopiją (ne kolegijos darbuotojai). 

32. Po konkurso skelbime nurodytos datos Personalo skyrius pretendentų dokumentus 

perduoda Komisijai. Komisija, gavusi pretendentų dalyvauti konkurse dokumentus, juos apsvarsto 

ir organizuoja bendrą diskusiją.  

33. Komisija konkursą organizuoja per mėnesį laiko nuo dokumentų gavimo iš 

Personalo skyriaus dienos. Konkurso datą ir laiką skelbia Personalo skyrius.  

34. Viena iš privalomųjų konkurso dalių yra pretendento į dėstytojo pareigas pirmajai 

kadencijai viešas pranešimas studentams (dėstytojams) Kolegijos organizuotame seminare, kuriame 

dalyvauja ir Komisijos nariai.  

35. Pretendentai raštu kviečiami į Komisijos posėdį ne maţiau kaip prieš dvi darbo 

dienas. Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas. 



36. Konkursą vykdo Komisija. Konkurso laimėtojas nustatomas slaptu balsavimu 

paprasta balsų dauguma.  

37. Kai pretendentas eiti pareigas nesutinka su konkurso rezultatais, jis per tris darbo 

dienas nuo jų paskelbimo turi teisę paduoti apeliaciją Akademinei tarybai. Akademinė taryba 

apeliacijas apsvarsto per 2 darbo dienas. Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.  

38. Direktorius turi teisę ginčyti Komisijos konkurso rezultatus ir teikti svarstyti 

Akademinei tarybai. Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.  

39. Per dvi darbo dienas po konkurso visi jame dalyvavusių pretendentų dokumentai 

perduodami Personalo skyriui.  

40. Personalo skyrius per 5 darbo dienas po apeliacijai paduoti termino pabaigos 

parengia direktoriaus įsakymo projektą dėl skyrimo į pareigas.  

41. Po konkurso dokumentai pretendentams negrąţinami ir saugomi Personalo 

skyriuje.  

42. Direktorius, remdamasis Komisijos ir Akademinės tarybos nutarimais, priima 

sprendimą dėl darbo sutarties.  

43. Darbo sutartis sudaroma ar tęsiama Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

nustatyta tvarka. 

44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 4 d., su 

asmeniu, pasibaigus pirmajai jo kadencijai ir antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms 

dėstytojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota (iki kol jis įgis teisę gauti senatvės pensiją) darbo 

sutartis šioms pareigoms eiti. Ši nuostata, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų 

įstatymo 95 str. 8 d., taikoma tik tais atvejais, kai šios procedūros įvyksta po minėto įstatymo 

įsigaliojimo arba kai konkursą profesoriaus pareigoms laimi asmuo, prieš tai jau du kartus laimėjęs 

tokį konkursą toje pačioje aukštojoje mokykloje. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai šio Aprašo 

nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidţiamas iš einamų pareigų. Į aukštesnes dėstytojo 

pareigas priimama viešo konkurso būdu. 

 

VI. PRIVALOMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠOJO 

KONKURSO BŪDU SIEKIANTIEMS EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS 

 

45. Atitikimo pareigoms bendrieji kriterijai:  

46. Kolegijos misijos įgyvendinimo galimybės. 

47. Darbo drausmė. 

48. Dalykinis profesionalumas. 



49. Gebėjimas parengti studijų dalyko programą, kurios tikslai derintųsi su atitinkamų 

specialistų rengimo standartais ir studijų programos tikslais. 

50. Alytaus kolegijos dėstytojų etikos kodekso laikymasis.  

51. Viena iš privalomų konkurso dalių yra Konkurso komisijos narių diskusija su 

pretendentais į dėstytojo pareigas. Diskusijos metu išsiaiškinamas pretendento atitikimas pareigoms 

pagal bendruosius kriterijus. 

52. Konkurse gali dalyvauti atestuoti Kolegijos dėstytojai ir kiti pretendentai, 

atitinkantys keliamus reikalavimus.  

53. Viešo konkurso metu vertinami visi pateikti publikuoti arba priimti spaudai 

mokslo straipsniai, mokslo studijos, mokslo darbai, monografijos, vadovėliai, recenzuotos 

metodinės priemonės. 

54. Į docento pareigas gali pretenduoti mokslininkas, turintis daktaro laipsnį, ne 

maţesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje staţą ir įvykdęs bent vieną iš šių 

reikalavimų: 

54.1.  Paskelbė monografiją, mokslo studiją, vadovėlį aukštajai mokyklai ir 1 mokslinį 

straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

54.2. Paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį recenzuojamuose Lietuvos ar uţsienio mokslo 

leidiniuose ir metodinę priemonę ar mokymo/mokymosi priemonę aukštajai mokyklai ar nuotolinio 

mokymo/si kursą virtualioje mokymosi aplinkoje. 

54.3. Paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį Lietuvos ar uţsienio recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose ir parengė metodinę medţiagą uţsienio kalba (pagal dėstomą dalyką, modulį) bei 

paskelbė ją virtualioje mokymosi aplinkoje arba skaitė paskaitas uţsienio kalba. 

54.4. Dalyvavo rengiant naujas ar tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų, 

modulių, dalykų programas arba dalyvavo jų savianalizės procese ir dalyvavo atliekant mokslinius 

tyrimus ar vykdant mokslo taikomuosius darbus, paskelbė bent 1 mokslinį straipsnį 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

54.5. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas Kolegijoje vieniems metams 

gali būti priimamas asmuo, turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje (ne 

maţiau kaip 10 metų praktinio darbo staţą) ar studijuojantis doktorantūroje ir magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne maţesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo 

staţą aukštojoje mokykloje. 

55. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas arba asmuo, turintis ne 

ţemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne 

maţesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje arba ne maţesnį kaip 1 metų 

pedagoginio darbo staţą aukštojoje mokykloje ir įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų: 



55.1.  Dalyvavo rengiant naujas ar tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų, 

modulių, dalykų programas arba dalyvavo jų savianalizės procese ir dalyvavo atliekant mokslinius 

tyrimus ar vykdant mokslo taikomuosius darbus, paskelbė mokslinį straipsnį recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose. 

55.2. Dalyvavo įvairiuose projektuose, jų rezultatų sklaidoje ar šviečiamojoje veikloje 

(aktualiais studijų, mokslo ar kitais klausimais konsultavo socialinius partnerius, darbdavių 

atstovus, visuomenę, vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus, kursus, mokymus) ar skaitė 

pranešimus konferencijose, seminaruose, paskelbė mokslinį straipsnį recenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. 

55.3. Paskelbė metodinę priemonę, mokymo/mokymosi priemonę arba vadovėlį 

aukštajai mokyklai, nuotolinio mokymo/si kursą, studijų medţiagą virtualioje mokymosi aplinkoje 

arba parengė metodinę medţiagą uţsienio kalba (pagal dėstomą dalyką, modulį) bei paskelbė jį 

virtualioje mokymosi aplinkoje arba skaitė paskaitas uţsienio kalba ir paskelbė bent 1 mokslinį 

straipsnį recenzuojamuose mokslo leidiniuose. 

56. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne ţemesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

 

VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

57. Aprašas įsigalioja nuo 2014 m. balandţio 17 d. 

58. Aprašas gali būti keičiamas, pasikeitus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Alytaus kolegijos statutui, kitiems teisės 

aktams. 

59. Pakeitimus gali inicijuoti Kolegijos Akademinė taryba, Konkurso komisija, 

Fakultetų tarybos. 

 

________________________________________ 

 



Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 

1 priedas 

 

_____________________________________________________ 

(Fakulteto pavadinimas) 

 

_____________________________________________________ 

(Katedros pavadinimas) 

 

_________________________________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė) 

 

Alytaus kolegijos 

Atestacijos ir konkurso komisijai 

  

PRAŠYMAS 
DĖL ATESTAVIMO UŢ KADENCIJĄ 

2014 - - 

Alytus 

 

Prašau atestuoti uţ 20- - – 20 - -  kadenciją ___________________________________ 

(docento, lektoriaus ar asistento)  

pareigoms. 

 PRIDEDAMA: 

1. Gyvenimo aprašymas. 

2. Akademinės veiklos rezultatų sąrašas ir jį lydintys dokumentai. 

3. Fakulteto tarybos posėdţio protokolo išrašas. 

4. Papildomi dokumentai, įrodantys mokslo darbus ir akademinę veiklą. 

 

 

 

(parašas) Vardas, pavardė 

 

 

 

  



Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 

2 priedas 

________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

________________________________________________________________________________ 

(darbovietė) 

 

________________________________________________________________________________ 

(pareigos) 

 

AKADEMINĖS VEIKLOS REZULTATŲ 

SĄRAŠAS 

20- -  

Laikotarpis: nuo 20- - iki 20- - 

1. LEIDYBA 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

2. STRAIPSNIAI 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

3. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

  



4. PRANEŠIMAI 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

5. METODINĖ VEIKLA 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

 IŠ VISO:    

 

6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

7. PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

8. EKSPERTINĖ VEIKLA 
 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

  



9. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Eil.Nr. 

 

Vertinimo 

kriterijų Nr. Rezultato įrodymas 
Balai (pagal vertinimo kriterijus) 

Dėstytojas Katedra AKK 

1.      

IŠ VISO:    

 

BENDRA BALŲ SUMA    

 

____________________  ___________________  ________________ 

 (pareigos)   (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Rezultatų svarstymas ir patvirtinimas katedroje 

 

.............................................. katedros posėdţio 20_- - protokolo Nr. nutarimas Nr. _ 

Patvirtinti  balų sumą 

 

...............................................katedros vedėjas (-a) _____________ __________________ 

(parašas) (vardas, pavardė) 

_______________________ 

 (data) 

  



Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 

3 priedas 

 

AKADEMINĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1. Alytaus kolegijos dėstytojų mokslinė, akademinė veikla vertinama balais. 

2. Vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais, vertinama Alytaus kolegijos dėstytojų 

veikla pagal Alytaus kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkurso pareigoms eiti nuostatus bei 

nustatomi aktyviausiai mokslinį bei akademinį darbą dirbantys dėstytojai. 

3. Dėstytojų akademinės veiklos vertinimas yra akademinės veiklos per mokslo metus 

savianalizės dalis, skirta įvertinti dėstytojo indėliui į studijų procesą ir jo kokybės uţtikrinimą bei 

mokslo taikomosios veiklos intensyvumą. 

4. Dėstytojų mokslinės, metodinės ir sportinės veiklos vertinimas vykdomas kartą per 

metus katedrose ir tvirtinamas fakulteto taryboje. 

5. Fakulteto taryba, atsiţvelgdama į katedros nuomonę ir kasmetinius vertinimo 

rezultatus, įvertinusi ir patvirtinusi pretendento į dėstytojo pareigas veiklos rezultatus per 

Akademinės tarybos nustatytą laikotarpį ar per kadenciją, teikia juos kolegijos Atestacijos ir 

konkurso komisijai. 

6. Alytaus kolegijos dėstytojų peratestavimo bei konkurso minimalūs darbo rodikliai 

per 5 metus (kadenciją) 1 etatui, leidţiantys pretenduoti į šias pareigybes, yra: 

6.1. docentui – 300 balų, 

6.2. lektoriui – 150 balų, 

6.3. asistentui – 70 balų. 

7. Balai skaičiuojami pateikus veiklą patvirtinančius dokumentus.  

____________________________________ 

 

  



AK DĖSTYTOJŲ AKADEMINĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1. LEIDYBA 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

1.1. Išleista monografija. 50 

1.2. 
Išleistas vadovėlis, įtrauktas į Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus metinius 

vadovėlių leidybos planus.  
50 

1.3. Išleistas originalus ţinynas, ţodynas. 20 

1.4. 

Išleista mokymo metodinė priemonė aukštajai mokyklai: mokymo/si rinkiniai, 

paskaitų konspektai, darbų rengimo rekomendacijos, laboratorinių darbų aprašymai 

ir kt., pritraukiant lėšų Alytaus kolegijai (uţ 100 Lt – 3 balai). 

3 

1.5. 
Kartotinis leidinių (papildytas ir pataisytas vadovėlis, mokomoji knyga, mokomasis 

metodinis leidinys) leidimas. 
20 

1.6. 
Vadovėlio vertimas ir išleidimas, pritraukiant lėšų Alytaus kolegijai (uţ 100 Lt – 3 

balai). 
3 

1.7. 
Vadovėlio ar mokslinio teksto, kurio prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija, 

vertimas (uţ autorinį lanką – 10 ). 
10 

1.8. Leidinių sudarymas (1 sp. l.) 10 

1.9. Išleistos ar išverstos knygos. 30 

 

2. STRAIPSNIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

2.1. 

Moksliniai straipsniai, kurių prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija, publikuoti 

periodiniuose ir tęstiniuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN 

indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslinės informacijos duomenų bazes.* 

50 

2.2. 

Mokslinių konferencijų pranešimų medţiaga, mokslinės recenzijos, kurių 

prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija, periodiniuose ir tęstiniuose moksliniuose 

leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse; 

moksliniai straipsniai, kurių prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija, kultūros ir 

profesiniuose leidiniuose, registruotuose tarptautinėse kultūros, profesinės 

informacijos duomenų bazėse.* 

50 

2.3. 

Reikšmingos mokslinių šaltinių publikacijos (atlikus ekspertinį vertinimą), 

reikšmingi sudaryti moksliniai darbai (atlikus ekspertinį vertinimą), mokslinių 

klasikinių veikalų vertimai (prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija).* 

50 

2.4. 

Taikomieji mokslo darbai, sudaryti mokslo darbai periodiniuose ir tęstiniuose 

moksliniuose leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos 

duomenų bazėse (prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija)*. 

50 

2.5. 

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar 

vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys 2.3. ir 2.4. punktų 

reikalavimų (prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija).* 

30 

2.6. 

Mokslinių konferencijų pranešimų medţiaga, mokslinės recenzijos kituose mokslo 

leidiniuose; moksliniai straipsniai kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose, 

neatitinkantys 2.5. punkto reikalavimų (prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija)*. 

20 

2.7.  

Mokslinių šaltinių publikacijos, sudaryti moksliniai darbai, taikomieji mokslo 

darbai (atlikus ekspertinį vertinimą), neatitinkantys 2.5. ir 2.6. punktų reikalavimų 

(prieskyrose nurodyta Alytaus kolegija).* 

20 

2.8. Straipsnių rinkinių redagavimas (1 sp. l.) 5 

* – Alytaus kolegijos autorių indėlis 

 

3. MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

3.1. Uţsakomieji tyrimai:*  

3.1.1. iki 500 Lt, 5 

3.1.2. nuo 501 Lt iki 1000 Lt, 10 



3.1.3. nuo 1001 Lt iki 5000 Lt, 15 

3.1.4. daugiau kaip 5001 Lt. 20 

3.2. Uţsakomosios konsultacijos (uţ 5 val.; uţsienyje + 10 balų).* 1 

3.3. Uţsakomoji leidybinė veikla:*  

3.3.1. iki 500 Lt, 5 

3.3.2. nuo 501 Ltiki 1000Lt, 10 

3.3.3. nuo 1001 Lt iki 5000 Lt, 15 

3.3.4. daugiau kaip 5001 Lt. 20 

3.4. 
Uţsakomieji seminarai, mokymai (uţ 5 val.; uţsienyje + 10 balų; neviršijant               

50 balų per kadencijos laikotarpį).* 
5 

3.5. Uţsakomoji paroda.* 10 

3.6. 
Uţsakomieji kvalifikacijos tobulinimo kursai (uţ 5 val.; uţsienyje + 10 balų;  

neviršijant 50 balų per kadencijos laikotarpį).* 
5 

3.7. Uţsakomoji projektinė veikla (kai Alytaus kolegija yra subrangovas):*  

3.7.1. iki 25000 Lt, 5 

3.7.2. nuo 25001 Ltiki 50000Lt, 10 

3.7.3. nuo 50001 Ltiki 100000 Lt, 15 

3.7.4. daugiau kaip 100001 Lt. 20 

3.8. Kita meninė kūrybinė veikla.* 5 

3.9. Alytaus kolegijai reikšmingi tyrimai.  10 

*pritraukiant lėšų Alytaus kolegijai 
 

4. PRANEŠIMAI 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

4.1. Ţodinis tarptautinės konferencijos, simpoziumo, seminaro pranešimas. 10 

4.2.  Ţodinis respublikinės konferencijos, simpoziumo, seminaro pranešimas. 10 

4.3. Vadovauto studento pranešimas, straipsnis (vadovas turi būti nurodytas). 10  

4.4. 
Alytaus kolegijos populiarinimas per radijo, televizijos laidas ir kitas informacines 

priemones (x priemonių skaičius). 
5 

 

5. METODINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

5.1. 
Metodinių darbų vertinimo ir aprobavimo komisijos pripaţinta dalyko aprūpinimo 

medţiaga. 
10 

5.2. 
Katedroje vertinta (Metodinių darbų vertinimo ir aprobavimo komisijos 
neaprobuota) dalyko aprūpinimo medţiaga. 

5 

5.3. 
Nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisijos pripaţinto nuotolinio mokymo 

virtualaus kurso parengimas. 
20 

5.4. 
Studentų rengimas konkursams/sporto varţyboms (I vieta + 10 balų, II vieta + 5 

balai, III vieta + 3 balai ). 
10 

5.5. Naujo studijų dalyko aprašo parengimas. 5 

5.6. 
Naujos studijų programos parengimas ir teikimas vertinimui (vadovui + 10 balų; 

įregistravus ŠMM + 10 balų). 
20  

5.7. Metodinės medţiagos redagavimas (uţ autorinį lanką - 1). 1 

 

6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

6.1. Apgintas mokslo daktaro laipsnis (laikotarpis neribojamas). 50 

6.2. Studijos doktorantūroje. 30 

6.3. Apgintas antrasis magistro kvalifikacinis laipsnis. 20 

6.4. Studijos antrojoje magistrantūroje. 10 

6.5. Kvalifikacijos tobulinimas kursuose, seminaruose ir mokymuose (uţ 8 val.). 2 

6.6. Dalyvavimas konferencijose, diskusijose ir kt. renginiuose (uţ 8 val.). 0,5 

6.7. Mokslinė staţuotė Lietuvoje (uţsienyje + 5 balai). 10  



6.8. Praktinės veiklos staţuotė realiomis darbo sąlygomis Lietuvoje (uţsienyje + 5 

balai). 
10 

6.9. Nuolatinė praktinė veikla, susijusi su šiuo metu einamomis pareigomis, įmonėse, 

įstaigose. 
10 

6.10. Einamos pareigos:  

6.10.1. docentas, 15 

6.10.2 lektorius, 10 

6.10.3. asistentas. 5 

 

7. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

7.1. Projektų rengimas ir pateikimas vertinti (vadovui + 5, laimėtas + 20). 20 

7.2. Projektų vykdymas (administravimo grupei; vadovui ir koordinatoriui + 5 balai). 20 

7.3. Maţos vertės projektų rengimas  (iki 10 000 Lt). 10 

7.4. Projektų su socialiniais partneriais vykdymas (koordinatoriui + 5 balai). 5 

7.5. 
Dalyvavimas projekte (pagal darbo sutartį arba pagal įsakymą) jei netinka 7.1., 7.2., 

7.3. punktai. 
5 

 

8. EKSPERTINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

8.1. Publikuoto vadovėlio, studijų programos recenzavimas. 10 

8.2. Darbas šalies įstaigų ir Alytaus kolegijos komisijoje arba darbo grupėse. 10 

8.3. Mokslinių straipsnių recenzavimas (uţ 1 vnt.). 5 

8.4. Leidinio recenzavimas (įskaitomi leidinyje įrašyti recenzentai).  10 

8.6. Realizuojamos studijų programos teikimas akredituoti (vadovui + 10 balų). 20 

8.7. 
Dalyvavimas recenzuojamų mokslo darbų redkolegijoje (pirmininkui, vyr. 

redaktoriui + 5 balai). 
10 

8.8. Alytaus kolegijos savianalizės rengimas. 30 

8.9. Alytaus kolegijos metinės ataskaitos. 10 

 

9. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Balai 

9.1. 
Darbas studentų konkursų, olimpiadų komisijose (pirmininkui +2 balai, 

respublikinis renginys +3 balai, tarptautinis renginys + 5 balai). 
2 

9.2. 
Dalyvavimas respublikinių konferencijų organizaciniuose komitetuose (pirmininkui 

+ 5 balai). 
5 

9.3. 
Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose (pirmininkui 

+ 5 balai). 
7 

9.4. Seminarų, mokymų ir kitų mokslo renginių organizavimas (uţ 8 val.). 5 

9.5. 
Darbas nuolat veikiančiuose kolegijos komitetuose ar komisijose (pirmininkui + 5 

balai).  
5 

9.6. 
Respublikinio studentų konkurso organizavimas (pirmininkui + 5 balai, tarptautinis 

konkursas + 5 balai).  
5 

9.7. 
Narystė šalies mokslo komisijose, komitetuose ir asociacijose (tarptautinėse +15 

balų, valdymo organuose +10 balų). 
5 

9.8. Katedros vedėjo organizacinė veikla (1 metai). 10 

9.9. Kolegijos dokumentacijos vertimas į uţsienio kalbą (1 sp. l.). 3 

9.10. Vertėjavimas ţodţiu Alytaus kolegijos renginiuose (uţ 8 val.). 5 

9.11. Studijų programų koordinavimas (1 metai). 5 

9.12. 
Organizacinė veikla, pritraukiant studentus studijoms į Alytaus kolegiją (1 diena, 

+4 balai uţsienyje). 
1 

9.13. Darbas vasaros stovyklose (1 diena). 1 

  



Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 

4 priedas 

(Prašymo dėl dalyvavimo konkurse atestuotam Kolegijos dėstytojui formos pavyzdys) 

 

____________________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

 

____________________________________________________ 

(Adresas, telefonas) 

 

Alytaus kolegijos direktorei 

Danutei Remeikienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DALYVAVIMO KONKURSE 

2014 - -  

Alytus 

 

Prašau leisti dalyvauti konkurse eiti _________________________ __________ etato  

(docento, lektoriaus, asistento) (etato dydis) 

 

pareigas ___________________________________________________________________ dėstyti 

(katedros pavadinimas) 

 

______________________________________________________.  

(dalyko pavadinimas) 

 

 PRIDEDAMA: 

1. Gyvenimo aprašymas. 

2. Akademinės veiklos rezultatų sąrašas ir jį lydintys dokumentai. 

3. Nutarimas dėl atestavimo uţ kadenciją. 

4. Aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnių diplomas. 

5. Papildomi dokumentai, įrodantys pretendento mokslo darbus ir akademinę veiklą. 

6. Rekomendacijos. 

 

(parašas) Vardas, pavardė 

  



Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir konkursų 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas 

5 priedas 

(Prašymo dėl dalyvavimo konkurse ne Kolegijos dėstytojui formos pavyzdys) 

 

____________________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

 

____________________________________________________ 

(Adresas, telefonas) 

 

Alytaus kolegijos direktorei 

Danutei Remeikienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DALYVAVIMO KONKURSE 

2014 - -  

Alytus 

 

Prašau leisti dalyvauti konkurse eiti _________________________ __________ etato  

(docento, lektoriaus, asistento) (etato dydis) 

 

pareigas ___________________________________________________________________ dėstyti 

(katedros pavadinimas) 

 

______________________________________________________.  

(dalyko pavadinimas) 

 

 PRIDEDAMA: 

1. Gyvenimo aprašymas. 

2. Akademinės veiklos rezultatų sąrašas ir jį lydintys dokumentai. 

3. Aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnių diplomas. 

4. Papildomi dokumentai, įrodantys pretendento mokslo darbus ir akademinę veiklą. 

5. Rekomendacijos. 

6. Socialinio draudimo paţymėjimo kopija. 

7. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija. 

 

(parašas) Vardas, pavardė 


