1 PRIEDAS
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
2021 M. VYKDOMO ATVIRO KONKURSO Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES
TREČIĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ (DOKTORANTŪRĄ) TAISYKLĖS IR TVARKA
Priėmimas studijuoti Kauno technologijos universiteto (KTU), Lietuvos sporto
universiteto (LSU), Vilniaus universiteto (VU) trečiosios pakopos studijose (doktorantūroje)
vykdomas vadovaujantis Bendros doktorantūros reglamentu ir 2021 m. nustatyta
konkursinio balo skaičiavimo tvarka.
1. Priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūrą atvirame konkurse gali dalyvauti
asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
2. Priėmimas vykdomas į Bendros doktorantūros institucijų vietas pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos (toliau Ministerija) kasmet paskirtas kvotas (kiekvienai aukštajai mokyklai atskirai).
3. Konkursas vykdomas atskiroms Bendros doktorantūros institucijų tematikoms.
4. Pretendentas pateikia prašymą Bendros doktorantūros institucijos Rektoriui leisti dalyvauti
doktorantūros atvirame konkurse. Šis prašymas įteikiamas tos Bendros doktorantūros
institucijos, į kurios skelbiamą tematiką pretenduojama ir kurioje numatoma rengti disertaciją –
KTU, LSU doktorantūrą administruojančiam padaliniui. Kartu su prašymu, kuriame nurodoma
doktorantūros kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne
daugiau dviejų), turi būti pateikti ir kiti dokumentai (žr. 23 punktą).
5. Pretendentai, turintys ne edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį
išsilavinimą, turi papildomai laikyti stojamąjį edukologijos egzaminą. Egzaminas laikomas tame
universitete, kuriame pateiktas prašymas leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
Egzamino programa skelbiama universiteto tinklalapyje kartu su 2021 m. vykdomo atviro
konkurso į edukologijos mokslo krypties trečiąją studijų pakopą (doktorantūrą) taisyklėmis ir
tvarka. Teigiamai išlaikę šį egzaminą toliau dalyvauja konkurse nustatyta tvarka.
6. Priėmimo į doktorantūrą konkursą organizuoja koordinuojančio universiteto (Lietuvos sporto
universiteto) Mokslo tarnyba, o vykdo Bendros doktorantūros komitetas, į kurį įeina visų bendrą
doktorantūrą sudarančių institucijų – KTU, LSU, VU – edukologijos mokslininkų atstovai.
Konkurso tvarka pretendentai priimami į edukologijos mokslo krypties Bendrą doktorantūrą
atskirai pagal institucijų siūlomas tematikas. Į pokalbį su Komiteto nariais privalo atvykti visi
stojantieji.
7. Su asmenimis, konkurso tvarka atskirai priimamais į edukologijos mokslo krypties nuolatines ir
ištęstines doktorantūros studijas, Bendros doktorantūros institucijų rektoriai ar jų įgalioti
asmenys pasirašo nustatytos formos dvišales sutartis (sutartis pasirašoma su to universiteto
rektoriumi, kuriame bus rengiama disertacija).
8. Stojančiojo į doktorantūrą atrankos kriterijai 2021 m. yra šie:
• mokslinės publikacijos (vertinant atsižvelgiama į jų atitikimą edukologijos mokslo krypčiai,
pasirinktai tyrimų bei disertacijos tematikai);
• mokslinė patirtis (vertinant atsižvelgiama į mokslinio aktyvumo pobūdį);
• stojančiojo magistrantūros ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų ir baigiamojo darbo
įvertinimų svertinis vidurkis;
• užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys, nurodytas pirmosios, antrosios ar
vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licencijuoto
užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje;
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• motyvacinis pokalbis.
9. Atrankos kriterijai, jų svorio koeficientai ir konkursinio balo skaičiavimas Komiteto teikimu
Bendros doktorantūros kiekvienos institucijos rektoriaus įsakymu tvirtinami kiekvienais mokslo
metais. 2021 m. Konkursinio balo skaičiavimo tvarką žr. 1 priede.
10. Vadovaudamasis atrankos kriterijais Komitetas įvertina pretendentus balais ir sudaro atskiras
prioritetines eiles bendros doktorantūros konkrečių institucijų (KTU, LSU) tematikoms pagal
aukščiausią konkursinį balą. Į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami stojantieji,
įvertinti ne žemesniu nei 8 (aštuoni) konkursiniu balu.
11. Komiteto protokolo pagrindu į doktorantūrą pretendentai priimami bendros doktorantūros
institucijų (KTU, LSU) rektorių atskirais įsakymais priklausomai nuo to, kurios aukštosios
mokyklos siūlomą tematiką pretendentas renkasi ir kurioje rengs disertaciją, nurodant bendros
doktorantūros instituciją, mokslo kryptį, doktorantūros studijų formą (nuolatinę – iki 4 metų,
arba ištęstinę – iki 6 metų), finansavimo pobūdį, disertacijos tematiką.
12. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, koordinuojančio universiteto Mokslo tarnyba gali
organizuoti antrąjį priėmimo etapą, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
13. Stojantieji, konkurso būdu nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, Komitetui pasiūlius, gali
rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami bendros doktorantūros institucijos, su kuria
pasirašys sutartį, nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
14. Europos Sąjungos (toliau ES) piliečiai konkurse dalyvauja bendra tvarka.
15. Stojantieji, įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą
užsienyje, kartu su 23 punkte nurodytais dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos
kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo dokumentą ir moka bendros doktorantūros institucijos,
su kuria pasirašys sutartį, nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
16. Ne ES šalių piliečiai, priimti į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
17. Doktorantūros studijos vyksta lietuvių kalba arba ta kalba, kuriai pritaria Komitetas.
18. Komitetas ne vėliau kaip per dvi pirmąsias doktorantūros studijų savaites organizuoja Komiteto
posėdį (-ius), kuriame (-iuose) dalyvauja naujai priimti doktorantai ir disertacijų tematikos
konkursą laimėję vadovai; naujai priimtiems doktorantams paskiriamas vadovas.
19. Komiteto teikimu doktoranto institucijos rektorius įsakymu tvirtina doktoranto vadovą.
Institucijos doktorantūrą administruojančio padalinio teikimu rektorius įsakymu tvirtina
institucijos akademinį padalinį, prie kurio priskiriamas doktorantas.
20. Nepriimto į doktorantūrą asmens byla metus saugoma koordinuojančio universiteto Mokslo
tarnyboje, vėliau – koordinuojančio universiteto archyve.
21. Asmuo, pateikęs prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir nepriimtas, per dvi
dienas po Komiteto protokolo paskelbimo gali:
21.1. teikti motyvuotą prašymą ar apeliaciją Komitetui;
21.2. gavęs neigiamą Komiteto atsakymą, per dvi dienas teikti apeliaciją koordinuojančio
universiteto rektoriui.
22. Priėmimo procedūros.
Priėmimo procedūros
Dokumentų priėmimas ir registracija
Edukologijos stojamasis egzaminas. Edukologijos ir kitas studijas,
prilygintas edukologijos mokslo krypčiai, baigusiems šio egzamino
laikyti nereikia. Jį laiko tik tie asmenys, kurių studijų kryptis
nesutampa su edukologijos mokslo kryptimi.
Edukologijos egzamino rezultatų paskelbimas
Galimybė teikti apeliacijas dėl edukologijos žinių įvertinimo
objektyvumo
Apeliacijų nagrinėjimas
Kviečiamieji į motyvacinį pokalbį stojant į KTU, LSU, VU

Datos
2021-08-23– 2021-08-30
2021-08-31

2021-09-01
2021-09-02
2021-09-03
2021-09-06
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doktorantūrą informuojami el. laiškais.
Motyvacinis stojamasis pokalbis (Edukologijos mokslo krypties
doktorantūros komiteto posėdis Lietuvos sporto universitete.
Motyvacinio pokalbio turi atvykti visi stojantieji.

2021-09-10 10 val.

Pastaba. Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos posėdis gali būti organizuojamas
nuotoliniu būdu.

Komiteto posėdis priėmimo sprendimams priimti
(stojantieji nedalyvauja).
Galutinių stojimo rezultatų paskelbimas.

2021-09-10

Galimybė teikti apeliacijas dėl priėmimo taisyklių laikymosi ir dėl
motyvacinio pokalbio įvertinimo objektyvumo.
Jei apeliacijų nėra, institucijos (priklausomai, kuriai priklauso
doktorantas: KTU, LSU rektorius (ar jo įgaliotas asmuo) sudaro
sutartį su doktorantu.
Apeliacijų nagrinėjimas.
Galimybė teikti apeliacijas koordinuojančio universiteto rektoriui.
Apeliacijų nagrinėjimas.
Institucijos (priklausomai, kuriai priklauso doktorantas: KTU, LSU)
rektorius (ar jo įgaliotas asmuo) sudaro sutartį su doktorantu.

2021-09-15 – 2021-09-16

2021-09-14

2021-09-17

2021-09-20
2021-09-21 – 2021-09-22
2021-09-23 – 2021-09-24
2021-09-28

23. Dokumentai, pateikiami stojant į doktorantūrą.
Pagrindiniai dokumentai
• prašymas KTU, arba LSU rektoriaus vardu (priklausomai, kurią instituciją doktorantas
renkasi);
• dvi edukologijos mokslų krypties mokslininkų, turinčių habilituoto daktaro arba daktaro
mokslo laipsnį, rekomendacijos;
• gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas);
• magistro laipsnio diplomas arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo
priedas / priedėlis (originalai bus iš karto grąžinami) ir šių dokumentų kopijos (kopijos
įteikiamos);
• pirmosios, antrosios ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo
priedas ar licencijuoto užsienio kalbų centro išduota pažyma, kurioje nurodytas užsienio
kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys (originalai iš karto grąžinami) ir šių dokumetų
kopijos (kopijos įteikiamos);
• stojančiojo į doktorantūrą mokslo darbų sąrašas (pateikiamas pilnas bibliografinis aprašas)
ir jų atspaudai, jeigu tokie yra (pateikiama kartu su leidinio viršelio ir turinio kopijomis);
priimti spaudai darbai yra pateikiami su leidinio redaktoriaus pažyma apie priimtą spaudai
straipsnį (po recenzavimo procedūros); tik ką baigusiems antrosios pakopos studijas – ir
magistro baigiamojo darbo (jeigu toks yra) kopija;
• Pažymos apie skaitytus pranešimus, apie darbą mokslinėse konferencijose, jeigu tokios yra
(kopijos įteikiamos; originalai bus iš karto grąžinami);
• viena 3 x 4 cm dydžio nuotrauka (įteikiama);
• stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į KTU arba LSU sąskaitą banke, kvito kopija arba
patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta
pačia pavarde (kopijos įteikiamos);
• paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija
įteikiama).
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Papildomi dokumentai
Dokumentai pretendento nuožiūra, atspindintys jo mokslinę ir pedagoginę veiklą.
24. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai.
24.1. Teikiant dokumentus Kauno technologijos universitete, stojamoji studijų įmoka (40 Eur
Lietuvos ir kitiems Europos Sąjungos šalių piliečiams bei 100 Eur ne Europos Sąjungos šalių
piliečiams) pervedama į Kauno technologijos universiteto sąskaitą:
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas,
gavėjo bankas – AB „Swedbank“,
sąskaitos Nr. LT54 7300 0100 0251 0317,
banko kodas – 73000,
sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka",
kodas – 2881,
mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
arba
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas,
gavėjo bankas – AB SEB bankas,
sąskaitos Nr. LT75 7044 0600 0310 4494,
banko kodas – 70440,
sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka",
kodas – 2881,
mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas,
arba
Gavėjas – Kauno technologijos universitetas,
gavėjo bankas – AB DNB bankas,
sąskaitos Nr. LT70 4010 0425 0240 0369,
banko kodas – 40100,
sutrumpintas mokesčio pavadinimas – „Stojamoji studijų įmoka",
kodas – 2881,
mokėtojo kodo skiltyje rašomas stojančiojo asmens kodas.

24.2. Teikiant dokumentus Lietuvos sporto universitete, stojamoji studijų įmoka (35 Eur)
pervedama į Lietuvos sporto universiteto sąskaitą SEB banke Nr. LT047044060003325574, banko
kodas 70440, įmokos mokesčio kodas 005, mokėtojo kodas – asmens kodas (mokėtojui sutikus
pateikti).
24.3. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
25. Valstybės finansuojamos doktorantūros vietos.
Studijų forma
Nuolatinės studijos
(4 metai)
Ištęstinės studijos
(6 metai)

KTU
1

LSU
4

VU
0

nėra

nėra

nėra

26. Metinė studijų kaina (Eur), stojantiems į mokamas studijas.
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos

KTU

LSU

9050 Eur

5805 Eur
3870 Eur

–

VU
–
_

Studijų įmoka sumokama pagal studijų sutartyje numatytas sąlygas.
4

Dokumentai priimami:
Kauno technologijos universitete: Kaunas, K. Donelaičio g. 73, 423 k., darbo dienomis
nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Lietuvos sporto universitete: Kaunas, Sporto g. 6, Mokslo ir doktorantūros departamente,
210 kab. (centriniai rūmai), darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
Dokumentų įteikimo ir konkurso vykdymo klausimais informacija teikiama
Kauno technologijos universitete
Doktorantūros mokykla, tel.: (8 37) 30 06 25, (8 37) 30 00 49, el. paštas doktorantura@ktu.lt
K. Donelaičio g. 73-423, Kaunas
Kauno technologijos universiteto tinklalapio adresas ktu.edu
Lietuvos sporto universitetas
Mokslo ir doktorantūros departamente, tel. (8 37) 30 2626, el. paštas margarita.statkeviciene@lsu.lt
Sporto g. 6, 210 kab. (centriniai rūmai), Kaunas
Lietuvos sporto universiteto tinklalapio adresas www.lsu.lt
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1 priedas

Konkursinio balo skaičiavimas (skelbiamas)

KB = apxP+amxM+adxD+auxU+ampxMP
KB – konkursinis balas;
ai – reikšmingumo koeficientas;
dešimtbale sistema suteikti balai, kai vertinama:
1. P – publikacijos,
2. M – mokslinė patirtis,
3. D – magistrantūros ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų baigimo diplomo priede
nurodytų pažymių svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra,
įvertinimą),
4. U – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys, nurodytas pirmosios, antrosios ar
vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licencijuoto
užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje,
5. MP – motyvacinio pokalbio stojant į doktorantūrą įvertinimas.
Reikšmingumo koeficientai

ap= 0,25; am= 0,15; ad= 0,25; au= 0,10; amp= 0,25
Vertinimo kriterijai
Publikacijos (laikantis ŠMM ministro 2017-10-04 įsak. Nr. V-747)
Eil.Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

Mokslo darbo rūšis
Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai.
Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose žurnaluose.
Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu
aparatu mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
leidiniuose.
Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, žinynai,
enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų mokyklų vadovėliai. Mokslo srities ar krypties
terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija.
Socialinės, kultūrinės plėtros darbai:
- mokslotyros ir mokslo politikos publikacijos;
- akademinės publikacijos ir akademinės recenzijos be mokslinio aparato;
- specializuota informacija, ekspertizės, vertinimai ir komentarai (istoriniai, filologiniai,
menotyros, sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų), pateikti valstybės bei savivaldybių
institucijoms;
- iš lituanistinės ir pasaulio kultūros medžiagos (tautosakos, literatūros, filosofijos, religijos
tekstų, meno, kalbos pavyzdžių, istorinių šaltinių ir pan.) parengti rinkiniai ir
chrestomatijos, skirtos švietimo bei plačiosios visuomenės reikmėms;
- gamtinės įvairovės pavyzdžių, archeologinių radinių, lauko tyrimų metu surinktų
materialiųjų ir nematerialiųjų tradicinės kultūros objektų, kultūros paminklų, literatūros ir
meno kūrinių, muziejinių bei archyvinių rinkinių demonstracijų, parodų, ekspozicijų,
kultūros paveldo renginių kuravimas ir juos aprašanti medžiaga;
- mokslo medžiagos pagrindu parengti šviečiamieji projektai;
- naujos medžiagos kultūros paveldo, lingvistinių, sociologinių duomenų bazėms
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rengimas;
- sudaryti mokslo darbai.
Taip pat ir magistro baigiamasis darbas, jeigu po magistro studijų baigimo nėra praėję
vieni metai.
P.S.
a) vertinant atsižvelgiama, ar pateikta publikacija:
• atitinka stojant į edukologijos doktorantūrą pasirinktą tyrimų bei disertacijos tematiką;
• ar ji yra edukologijos mokslo krypties;
• ar ji yra ne edukologijos krypties;
b) socialinės, kultūrinės plėtros darbų vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas,
komplektas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne
atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt.;
c) jeigu darbas parengtas su bendraautoriais, skaičiuojama tik autoriaus dalis, atsižvelgiant į autorių
skaičių;
d) jeigu yra kelių kategorijų darbų, vertinant balai sumuojami tol, kol neviršija 10 balų.
2. Mokslinė patirtis
Eil. nr. Mokslinis aktyvumas
1.
Skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose, organizuotose aukštųjų mokyklų, kitų
mokslo organizacijų.
2.
Skaityti pranešimai mokslinėse praktinėse konferencijose.
3.
Dirbta mokslinės konferencijos, kurią organizavo aukštoji mokykla, mokslo organizacija,
organizaciniame ar pan. komitete.
4.
Dirbta mokslinės praktinės konferencijos organizaciniame ar pan. komitete.
P.S.
a) jeigu yra kelių kategorijų darbų, vertinant balai sumuojami tol, kol neviršija 10 balų;
b) veiklos faktai įrodomi pateikiant pažymas.
3. D – magistrantūros ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų baigimo diplomo priede
nurodytų pažymių svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra,
įvertinimą)
Jeigu diplomo priedas pateiktas kita nei dešimtbale sistema, į ją perskaičiuojama laikantis ŠMSM
numatytos (Rekomendacijos studijų rezultatų vertinimui tobulinti) vertinimo logikos.
4. U – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys, nurodytas pirmosios, antrosios ar
vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licencijuoto
užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje
Jeigu įvertinimas pateiktas kita nei dešimtbale sistema, į ją perskaičiuojama laikantis ŠMSM
numatytos vertinimo logikos.
5. P – pokalbio stojant į doktorantūrą vertinimas
Vertinama dešimtbale sistema, laikantis ŠMSM numatytos vertinimo logikos.
Kriterijai:
a) pretendentas geba pagrįsti motyvaciją studijuoti pasirinktoje doktorantūroje;
b) pretendentas demonstruoja literatūros pasirinkta tematika išmanymą.
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2 priedas

Konkursinio balo skaičiavimas (detalus)

KB = apxP+amxM+adxD+auxU+ampxMP
Kur:
KB – konkursinis balas;
ai – reikšmingumo koeficientas;
balai, dešimtbalėje sistemoje suteikti, kai vertinama:
1. P – publikacijos.
2. M – mokslinė patirtis.
3. D – magistrantūros ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų baigimo diplomo priede
nurodytų pažymių svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra,
įvertinimą).
4. U – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys, nurodytas pirmosios, antrosios ar
vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licenzijuoto
užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje.
5. MP – motyvacinio pokalbio stojant į doktorantūrą įvertinimas.
Reikšmingumo koeficientai:

ap= 0,25; am= 0,15; ad= 0,25; au= 0,10; amp= 0,25
Vertinimo kriterijai:
1. Publikacijos (Laikantis ŠMSM ministro 2017-10-04 įsak. Nr. V-747)
Eil.
Nr.

Mokslo darbo rūšis

1.

Mokslo monografijos, mokslo studijos,
teoriniai, sintetiniai mokslo darbai:
a) pagal pasirinktą stojant į
doktorantūrą tyrimų,
disertacijos tematiką;
b) edukologijos krypties;
c) ne edukologijos krypties.
Mokslo straipsniai, knygų skyriai,
publikuoti recenzuojamuose žurnaluose:
a) pagal pasirinktą stojant į
doktorantūrą tyrimų,
disertacijos tematiką;
b) edukologijos krypties;
c) ne edukologijos krypties.
Kiti straipsniai, knygų skyriai,
akademinės recenzijos ir pan.
publikacijos su moksliniu aparatu
mokslo, kultūros ir profesiniuose
periodiniuose, tęstiniuose ir

2.

3.

Vienetas (autoriaus
dalis)

Balas, atsižvelgiant į
įsak. Nr. V-1128
nurodytą vieneto vertę

Ne mažiau 1 aut.l.

a) 10
b) 8

Du ir daugiau

Vienas

Du ir daugiau

Vienas

c) 5
a) 10
b) 8
c) 5
a) 8
b) 6
c) 4
a) 5
b) 3,5
c) 2,5
a) 4
8

4.

5.

vienkartiniuose leidiniuose:
a) pagal pasirinktą stojant į
doktorantūrą tyrimų,
disertacijos tematiką;
b) edukologijos krypties;
c) ne edukologijos krypties.
Šaltinių publikacijos, moksliškai
komentuoti vertimai, moskliniai
žodynai, žinynai, enciklopedijos,
(bio)bibliografijos, aukštųjų mokyklų
vadovėliai Mokslo srities ar krypties
terminų žodynas, mokslinis žinynas,
enciklopedija:
a) pagal pasirinktą stojant į
doktorantūrą tyrimų,
disertacijos tematiką;
b) edukologijos krypties;
c) ne edukologijos krypties.
Socialinės, kultūrinės plėtros darbai:
- mokslotyros ir mokslo politikos
publikacijos;
-akademinės publikacijos ir akademinės
recenzijos be mokslinio aparato;
- specializuota informacija, ekspertizės,
vertinimai ir komentarai (istoriniai,
filologiniai, menotyriniai, sociologiniai,
teisės aktų ir jų projektų), pateikti
valstybės bei savivaldybių
institucijoms;
- iš lituanistinės ir pasaulio kultūros
medžiagos (tautosakos, literatūros,
filosofijos, religijos tekstų, meno,kalbos
pavyzdžių, istorinių šaltinių ir pan.)
parengti rinkiniai ir chrestomatijos,
skirtos švietimo bei plačiosios
visuomenės reikmėms;
- gamtinės įvairovės pavyzdžių,
archeologinių radinių, lauko tyrimų
metu surinktų materialiųjų ir
nematerialiųjų tradicinės kultūros
objektų, kultūros paminklų, literatūros
ir meno kūrinių, muziejinių bei
archyvinių rinkinių demonstracijų,
parodų, ekspozicijų kuravimas ir jas
aprašanti medžiaga;
- mokslo medžiagos pagrindu parengti
šviečiamieji projektai;
- naujos medžiagos kultūros paveldo,
lingvistinių, sociologinių duomenų
bazėms rengimas;
- taip pat ir magistro baigiamasis
darbas, jeigu po magistro studijų

b) 3
c) 2

Du ir daugiau aut.l.sk.

a) 5
b) 3,5
c) 2,5

Vienas aut. l.

a) 4
b) 3
c) 2

Du ir daugiau vnt.
(socialinės, kultūrinės
plėtros darbų vienetu
visais atvejais
laikomas tik rinkinys,
ciklas,komplektas,
leidinys ir pan., kurį
sudaro ne mažiau kaip
4 vienetai arba 2
autoriniai lankai, o ne
atskiras mažos
apimties tekstas,
aprašas, paskaita,
laida, fragmentas ir kt.)

Vienas vnt.

a) 2,5
b) 1,75
c) 1,25

a) 2
b) 1,5
c) 1,0
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baigimo nėra praėję vieneri metai).
Vertinant atsižvelgiama, ar darbas
pristatomas:
a) pagal pasirinktą stojant į
doktorantūrą tyrimų,
disertacijos tematiką;
b) edukologijos krypties;
c) ne edukologijos krypties.
P.S.
a) jeigu yra kelių kategorijų darbų, vertinant balai sumuojami tol, kol neviršija 10 balų;
b) jeigu darbas parengtas su bendraautoriais, skaičiuojama tik autoriaus dalis, atsižvelgiant į autorių
skaičių;
c) priimti spaudai darbai yra įskaitomi, pateikus leidinio redaktoriaus pažymą.
2. Mokslinė patirtis
Eil.Nr. Mokslinis aktyvumas
Vienetas
Balas
1.
Skaityti pranešimai mokslinėse
2 ir daugiau
10
konferencijose, organizuotose aukštųjų 1
8
mokyklų, kitų mokslo organizacijų.
2.
Skaityti pranešimai mokslinėse –
2 ir daugiau
8
praktinėse konferencijose.
1
6
3.
Dirbta mokslinės konferencijos, kurią
2 ir daugiau
8
organizavo aukštoji mokykla, mokslo
1
6
organizacija, organizaciniame ar pan.
komitete.
4.
Dirbta mokslinės- praktinės
2 ir daugiau
5
konferencijos organizaciniame ar pan.
1
3
komitete.
P.S.
a) jeigu yra kelių kategorijų darbų, vertinant balai sumuojami tol, kol neviršija 10 balų;
b) veiklos faktai įrodomi, pateikiant pažymas.
3. D – magistrantūros ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų baigimo diplomo priede
nurodytų pažymių svertinis vidurkis (įskaitant ir baigiamojo darbo, jeigu toks yra,
įvertinimą).
Jeigu diplomo priedas pateiktas kitoje nei dešimtbalėje sistemoje, į ją perskaičiuojamas, laikantis
ŠMSM numatyto vertinimo (Rekomendacijos studijų rezultatų vertinimui tobulinti) logikos.
4. U – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) pažymys, nurodytas pirmosios, antrosios
ar vienpakopių aukštosios mokyklos studijų (pasirinktinai) diplomo priede ar licenzijuoto
užsienio kalbų centro išduotoje pažymoje.
Jeigu įvertinimas pateiktas kitoje nei dešimtbalėje sistemoje, į ją perskaičiuojamas, laikantis ŠMSM
numatyto vertinimo.
5. P – pokalbio stojant į doktorantūrą įvertinimas.
Vertinama dešimtbalėje sistemoje, laikantis ŠMSM numatyto vertinimo logikos.
Kriterijai:
a) pretendentas geba pagrįsti motyvaciją studijuoti šioje doktorantūroje;
b) pretendentas demonstruoja apsiskaitymą pasirinktoje tematikoje.
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