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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS  

DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas 
(toliau vadinama - Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutu ir kitais teisės aktais. 

2. Aprašas reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso 
būdu siekiantiems užimti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – KMAIK) dėstytojų pareigas 
bei atestuojamiems teisės aktuose nustatytais atvejais. 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

3. Atestacija - dėstytojo veiklos per atestuojamąjį laikotarpį įvertinimas. 
4. Atestuojamasis laikotarpis – laikotarpis, už kurį vykdoma atestacija, kuris gali būti kadencija laimėjus 
konkursą arba penkerių metų laikotarpis, kai dėstytojas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. 

5. Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, specialiai skirtas studijų reikmėms ir 
pasižymintis individualia metodine prieiga; 

6.  Autorinis lankas - Autorinis lankas (aut. l.) atitinka 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) 
teksto arba 3000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų. Jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio 
lanko atitikmeniu laikomi 14 puslapių. 

7. Dėstytojas - darbuotojas, dirbantis pedagoginį, metodinį ir mokslinį darbą. Dėstytojų pareigybės 
KMAIK - profesorius, docentas, lektorius, asistentas. 
8. Eksperimentinė plėtra - moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi, sukauptu pažinimu 

grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus ar procesus 
arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir 
praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius. 

9. Kadencija - penkerių metų laikotarpis, kurį išrinktas viešo konkurso būdu dėstytojas eina pareigas 
KMAIK. 
10. Konkursas - pretendentų eiti pareigas atranka į konkursines vietas, atsižvelgiant į jų pasiektus 

rezultatus ir KMAIK tikslus. 
11. Metodinis darbas - dėstytojo darbas, susijęs su mokslinės ir praktinės informacijos tikslingu, 
sistemingu pritaikymu studijoms, žinių perteikimo ir gebėjimų ugdymo metodikų kūrimu. Metodinio darbo 

rezultatai – priemonės studijų dalykų žinioms perteikti ir gebėjimams ugdyti (studijų dalyko aprašas, 
paskaitų konspektas (skaidrių komplektas), laboratorinių darbų, seminarų, kitų praktinių užsiėmimų aprašai, 

metodiniai nurodymai savarankiškiems darbams atlikti, kontrolinių darbų ir egzaminų klausimynai (testai))  ir 
kita. 
12. Metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita, nepriskiriama vadovėlio ar 

mokomosios knygos kategorijai mokomoji priemonė (laboratorinių darbų, pratybų metodiniai nurodymai, 
nuotolinių studijų kursas, paskaitų konspektai, pateikčių rinkiniai, mokomieji filmai ir kt.). 
13. Mokomoji knyga – nustatyta tvarka recenzuota ir įvertinta mokymosi knyga, kurioje pateikiama 

teorinio, praktinio ar technologinio (skaičiuojamojo) pobūdžio medžiaga vieno ar kelių dėstomų dalykų 
žinioms įsisavinti.  
14. Mokomoji literatūra - vadovėliai, mokomosios knygos, metodinės priemonės.  

15. Mokslo monografija - mokslo leidinys (neperiodinis ir netęstinis), parengtas vieno ar kelių autorių 
mokslo tyrimų pagrindu, kuriame išsamiai išnagrinėta viena tema/dalykas ir atitinkantis mokslo 
monografijoms keliamus mokslinio lygio (naujumo, ankstesnių tos temos tyrimų apibendrinimo, 

recenzavimo), tiražo ir adresato reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu. 
16. Mokslo straipsnis - straipsnis, kuriame skelbiami mokslinių tyrimų rezultatai, paskelbtas 

recenzuojamame leidinyje, atitinkantis mokslo straipsniams keliamus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 
17. Mokslo studija - ne mažesnės kaip dviejų autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo 

straipsniui keliamus reikalavimus (išskyrus apimties), patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu. 



 

 

18. Mokslo populiarinimo publikacija - straipsnis ne mokslo leidiniuose ar atskiras leidinys, skirtas 
plačiajai visuomenei ar specialistų grupei, populiarinantis gautus mokslo tyrimų rezultatus ir atskleidžiantis 

šių rezultatų taikymo praktikoje galimybes. 
19. Recenzija – išsamus ir argumentuotas mokslo darbų, vadovėlių, mokomųjų knygų vertinimas ir kritika, 
kuri buvo arba nebuvo publikuota, bet oficialiai pateikta mokslo darbų autoriui. 

20. Recenzuojamas leidinys – tai yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba 
ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) išvadomis, 
kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia 

Lietuvos mokslo tarybos sudarytos ekspertų grupės. 
21. Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų (įskaitant taikomuosius mokslo darbus) rinkinys 
arba kolektyvinis mokslo darbas; įskaitomas sudarytojui, nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje arba 

metrikoje; neįskaitomas periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbas. 
22. Sudarytojas - mokslininkas, kuris sudarė originalių mokslo darbų (įskaitant taikomuosius mokslo 
darbus) rinkinio arba kolektyvinio mokslo darbo struktūrą ir turinio loginę schemą. 

23. Taikomieji moksliniai tyrimai - eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų 
žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. 
24. Taikomieji mokslo darbai - originalūs tyrimai, atliekami siekiant įgyti naujų žinių. Tačiau jie yra 

nukreipti, visų pirma, į konkrečius praktinius siekius ar tikslus. Taip pat taikomaisiais mokslo darbais 
laikomi darbai, skirti mokslo auditorijai: mokslo žodynai, mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos, mokslinės 

bibliografijos, mokslo atlasai, mokslo katalogai, moksliniai paminklų sąvadai, moksliniai teisės aktų 
komentarai, mokslinė literatūros ir meno kritika. 
25. Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla – leidykla, nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu 

platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius 
mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą internetu. Tokių 
leidyklų sąrašą, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto mokslo veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, 

sudaro Taryba. Šis sąrašas gali būti tikslinamas kiekvienais metais. 
26. Tarptautiniai žurnalai - „Clarivate Analytics“ ir SCOPUS duomenų bazėse referuojami žurnalai ir 
Lietuvoje leidžiami recenzuojami leidiniai (taikoma iki 2022 metų), kuriuose per paskutinius trejus metus 

paskelbtuose straipsniuose užsienio autorių prieskyrų svoris yra didesnis nei Lietuvos autorių; 
27. Tarptautinė mokslinė konferencija - konferencija, kurios rengėjai arba pranešėjai yra bent dviejų 
šalių mokslo ar studijų institucijos atstovai ir kurioje vyksta mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas.  

28. Tiriamoji studija - ne mažesnis kaip dviejų autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis 
mokslo straipsniui keliamus reikalavimus. 

 

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS VIEŠO 

KONKURSO BŪDU UŽIMTI DĖSTYTOJŲ PAREIGAS 

 
29. KMAIK pedagoginį personalą sudaro profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. 
30. Konkurso metu KMAIK fakultetų atestacijos ir konkursų komisijos vertina pretendentų atitiktį dėstytojo 

pareigoms vadovaudamasi šiais bendraisiais kriterijais: 
30.1. KMAIK misijos įgyvendinimo galimybės; 
30.2. pedagoginio profesionalumo lygis; 

30.3. gebėjimas parengti ir įgyvendinti studijų ir dalyko programą, kurios turinys derintųsi su 
programos tikslais; 
30.4. mokslinės ir akademinės etikos normų laikymasis. 

30.5. darbo drausmė; 
31. Pretendento moksliniai rezultatai privalo atitikti studijų krypčių grupę, o ekspertiniai darbai – studijų 
kryptį, kurioje pretenduojama dirbti. 

32. Pretendento praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtis vertinama kaip privalumas. Punktas 
netaikomas, jeigu visi pretendentai turi ne mažiau kaip trejus metus praktinio darbo dėstomo dalyko srityje 
patirties. 

33. KMAIK direktorius katedros vedėjo teikimu turi teisę nustatyti papildomų reikalavimų konkrečioms 
pareigoms eiti (pvz.: profesinė patirtis atitinkamoje srityje, dėstomoji užsienio kalba, mokslinių interesų 
sritis ir kt.). Šie reikalavimai įrašomi į konkurso sąlygas. 

 
34. Į PROFESORIAUS PAREIGAS gali pretenduoti mokslininkas, turintis profesoriaus pedagoginį vardą 

ir daktaro mokslo laipsnį arba habil. daktaro mokslo laipsnį bei turintis ne mažesnį kaip penkerių metų 
pedagoginio darbo stažą aukštojoje mokykloje per pastaruosius dvylika metų. 
35. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus. 



 

 

36. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, įvykdyti per pastaruosius penkerius metus 
asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse eiti profesoriaus pareigas: 

36.1. pretendentas paskelbė mokslo straipsnį tarptautiniame žurnale; 
36.2. skaitė ne mažiau kaip du pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose; 
36.3. atliko ne mažiau kaip du reikšmingus taikomuosius mokslo arba eksperimentinės plėtros 

planuojamos dėstyti studijų krypties tema (MTEP);  
36.4. dalyvavo taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose; 
36.5. išleido mokomosios literatūros ne mažiau kaip dviejų autorinių lankų apimties. 

37. Papildomi rodikliai (vertinama per pastaruosius penkerius metus) suteikiantys pretendentui pirmenybę 
į profesoriaus pareigas:  

37.1. pretendentas vadovavo mokslo projektui; 

37.2. paskelbė mokslo monografiją arba mokslo studiją (ne mažiau dviejų autorinių lankų apimties); 
37.3. buvo mokslo darbo sudarytojas; 
37.4. dalyvavo mainų programose, kuriose skaitė paskaitas. 

 
38. Į DOCENTO PAREIGAS gali pretenduoti mokslininkas, turintis daktaro mokslo laipsnį ir ne mažesnį 
kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą aukštojoje mokykloje per pastaruosius dvylika metų. 

39. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas KMAIK vieniems metams gali būti priimamas asmuo, 
turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 

prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. 
40. Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. 

41. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, įvykdyti per pastaruosius penkerius metus, 
asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse eiti docento pareigas: 

41.1. pretendentas paskelbė mokslo straipsnį tarptautiniu mastu pripažintoje mokslo leidykloje; 

41.2. skaitė ne mažiau kaip du pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose; 
41.3. išleido mokomosios literatūros ne mažiau kaip vieną autorinį lanką. 

42. Papildomi rodikliai (vertinama per pastaruosius penkerius metus) suteikiantys pretendentui pirmenybę 

į docento pareigas: 
42.1. pretendentas vadovavo mokslo projektui arba jame dalyvavo; 
42.2. atliko ne mažiau kaip tris ekspertines konsultacijas ūkio subjektams arba kitas užsakomąsias 

veiklas; 
42.3. paskelbė ne mažiau kaip du mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose; 
42.4. paskelbė mokslo monografiją, mokslo studiją arba tiriamąją studiją; 

42.5. dalyvavo taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose; 
42.6. dalyvavo mainų programose, kuriose skaitė paskaitas. 

 
43. Į LEKTORIAUS PAREIGAS gali pretenduoti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip 
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.  

44. Lektorius turi dėstyti studentams, dirbti metodinį darbą. 
45. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, įvykdyti per pastaruosius penkerius metus 
asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse eiti lektoriaus pareigas: 

45.1. pretendentas skaitė ne mažiau kaip tris pranešimus mokslinėse konferencijose, bent vieną iš jų – 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje; 
45.2. paskelbė straipsnį recenzuojamame leidinyje; 

45.3. išleido mokomosios literatūros ne mažiau kaip vieną autorinį lanką. 
46. Papildomi rodikliai (vertinama per pastaruosius penkerius metus) suteikiantys pretendentui pirmenybę 
į lektoriaus pareigas: 

46.1. vykdė konsultacijas pagal sutartis; 
46.2. atliko užsakomąją veiklą pagal sutartis; 
46.3. dalyvavo taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose; 

46.4. vykdė projektinę veiklą pagal studijų krypčių grupę; 
46.5. dalyvavo organizacinėje veikloje (organizavo konferenciją, respublikinį konkursą, varžybas, 
seminarą, vedė kvalifikacijos tobulinimo kursus, įtraukė studentus į mokslinius tyrimus).  

 
47. Į ASISTENTO PAREIGAS gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, išskyrus 48 punkte numatytus atvejus. 
48. Asistentas turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, 
studentų praktikai ir kt.), padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus. Praktiniams 

užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kt.) gali vadovauti asmuo, turintis ne 



 

 

žemesnį kaip bakalauro ar profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Konkretūs išsilavin imo reikalavimai 
nustatomi konkurso sąlygose.  

49. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, įvykdyti per pastaruosius penkerius metus 
asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse eiti asistento pareigas: 

49.1. Pretendentas tobulino kvalifikaciją praktinės veiklos stažuotėse, seminaruose, tobulinimo 

kursuose profesinės dalies dalykų dėstymui ne mažiau kaip penkias darbo dienas arba keturiasdešimt 
valandų; 
49.2. skaitė pranešimą konferencijoje planuojamo dėstyti dalyko tema. 

50. Papildomi rodikliai (vertinama per pastaruosius penkerius metus) suteikiantys pretendentui pirmenybę 
į asistento pareigas: 

50.1. paskelbė mokslinį straipsnį recenzuojamame leidinyje; 

50.2. vykdė organizacinį darbą populiarinant aukštosios mokyklos veiklą; 
50.3. buvo aukštosios mokyklos savivaldos organų narys. 

 

IV. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DĖSTYTOJAMS PER ATESTUOJAMĄJĮ 

LAIKOTARPĮ 
 

51. Atestuojant yra vertinami per atestuojamąjį laikotarpį atlikti ir (arba) paskelbti darbai. Vertinimo metu 
atsižvelgiama į atliktų darbų (veiklos) reikšmingumą, taip pat asmens profesinę ar darbo patirtį ir dalykines 

savybes, studentų atsiliepimus, į tai, ar atestuojamasis buvo padaręs darbo pareigų pažeidimų. 
52. Šiame Aprašo skyriuje nustatomi minimalūs dėstytojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai per 
atestuojamąjį laikotarpį dirbant visą darbo laiko normą (visu etatu). Jeigu atestuojamasis laikotarpis yra 

trumpesnis negu nustatyta teisės aktuose, tai KMAIK vardu išleistų mokslo darbų, kitų publikacijų bei kitų 
rodiklių minimalus skaičius turi būti proporcingas dirbtam KMAIK atestuojamajam laikotarpiui. 
53. Atestuojant vertinama tik ta mokslinė, akademinė bei ekspertinė veikla (mokslo publikacijos, mokomoji 

literatūra, pranešimai konferencijose, ekspertiniai darbai ir kt.), kuri buvo atlikta KMAIK vardu.  
 

54. PROFESORIUS ATESTUOJAMAS, jeigu per atestuojamąjį laikotarpį įvykdė šias veiklas: 

54.1. kiekvienais atestuojamojo laikotarpio mokslo metais skaitė paskaitas KMAIK, vadovavo 
praktiniams arba laboratoriniams darbams;  
54.2. vadovavo bent penkiems studento baigiamiesiems darbams arba recenzavo ne mažiau kaip 

penkis studentų baigiamuosius darbus.  
54.3. skaitė paskaitas užsienio aukštosiose mokyklose arba Lietuvos aukštosiose mokyklose užsienio 
kalba ne mažiau kaip dvidešimt valandų;  

54.4. dalyvavo egzaminų ir (ar) baigiamųjų darbų gynimo komisijose; 
54.5. dalyvavo vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo veiklose (dėstomų dalykų ir modulių, 

studijų programų savianalizės rengimas ir kitos su studijų tobulinimu susijusios veiklos); 
54.6. adaptavo mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese (privaloma pateikti tai patvirtinančius 
duomenis – nurodyti tyrimus, autorius ir pan.); 

54.7. kėlė kvalifikaciją mokslinėse ir profesinėse stažuotėse ne mažiau kaip penkias darbo dienas arba 
keturiasdešimt valandų; 
54.8. dalyvavo praktinės veiklos stažuotėse ir (arba) kvalifikacijos tobulinimo kursuose kurių bendra 

apimtis ne mažesnė kaip šimtas akademinių valandų;  
54.9. ne mažiau kaip du kartus dalyvavo tarptautiniuose mobilumo projektuose pagal ES struktūrinių 
fondų remiamus projektus, SOCRATES/ERASMUS arba jai prilygstančias mobilumo programas arba 

pagal KMAIK pasirašytas sutartis su užsienio aukštosiomis mokyklomis; 
54.10. bent vieną kartą buvo tarybų (komisijų) daktaro disertacijai ginti narys, atstovaujant KMAIK 
arba (ir) recenzavo mokslinius darbus arba (ir) oponavo daktaro disertacijas arba (ir) atliko mokslo 

darbų oficialias ekspertizes (per kadenciją ne mažiau kaip dvi recenzijos arba ekspertizės, atstovaujant 
KMAIK);  
54.11. paskelbė vieną mokslinį straipsnį tarptautiniame žurnale ir (arba) paskelbė recenzuotą mokslinę 

monografiją ir (arba) tiriamąją studiją ir (arba) mokslo studiją, iš viso ne mažiau kaip trijų autorinių 
lankų apimties; 
54.12. paskelbė vadovėlį ir (arba) mokomąją knygą, iš viso ne mažiau kaip trijų autorinių lankų 

apimties arba sudarė mokslo darbą ar žinyną (buvo sudarytojas); 
54.13. atliko reikšmingų ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės eksperimentinės plėtros darbų arba 

paskelbė mokslinį straipsnį tarptautiniu mastu pripažintoje mokslo leidykloje;  
54.14. skaitė mokslinius pranešimus ne mažiau kaip trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose 
arba atitinkamą skaičių pranešimų publikavo konferencijų leidiniuose;  

54.15. pasiekė rezultatų pagal bent vieną iš šių rodiklių: 



 

 

54.15.1. teikė ne mažiau kaip dvi paraiškas ES struktūrinių fondų finansuojamiems mokslo 
projektams; 

54.15.2.  dalyvavo ES struktūrinių fondų finansuojamame mokslo projekte; 
54.15.3. vadovavo ES struktūrinių fondų finansuojama mokslo projektui; 
54.15.4. vadovavo ne mažiau kaip trim užsakomiesiems mokslo projektams arba vykdė juos 

(kai darbas ilgesnės kaip vienų metų trukmės - kiekvieni metai prilyginami atskiram darbui).  
54.16. pagal savo tyrimų ir studijų tematiką paskelbė ne mažiau kaip tris mokslo straipsnius 
recenzuojamuose leidiniuose arba skaitė ne mažiau kaip tris pranešimus mokslinėse praktinėse 

konferencijose ar seminaruose;  
54.17. nustatyta tvarka parengė dėstomų studijų dalykų aprašus ir konspektus, kitas privalomas 
metodines priemones;  

54.18. dalyvavo ne mažiau kaip dvejose šio punkto papunkčiuose išvardintose veiklose:  
54.18.1. buvo aktyvus tarptautinės ar šalies mokslinės arba profesinės organizacijos narys; 
54.18.2. priklausė mokslo leidinio redakcijos kolegijai arba buvo mokslinio leidinio 

sudarytojas;  
54.18.3. buvo mokslinės ar praktinės konferencijos organizacinio komiteto narys arba vadovas 
arba mokslinio komiteto narys arba vadovas;  

54.18.4. buvo mokslinio leidinio redaktorius;  
54.18.5. atstovaujant KMAIK buvo aukštosios mokyklos mokslo tarybos, senato ar 

akademinės tarybos, tarybos, fakulteto ar instituto tarybos, studijų krypties programų komiteto, 
atestacijos komisijos arba redakcinės kolegijos narys; 
54.18.6. buvo šalies ar tarptautiniu mastu sudaromos komisijos, koordinavimo tarybos narys; 

54.18.7. pateikė nepublikuotų recenzijų. 
54.19. bendradarbiavo su socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę arba vykdė švietėjišką 
veiklą (programų pristatymas mokyklose, parodose) arba dalyvavo įvairiuose projektuose ir jų rezultatų 

sklaidoje arba dalyvavo šviečiamojoje veikloje: aktualiais studijų, mokslo ar kitais klausimais 
konsultavo socialinius partnerius, darbdavių atstovus, visuomenę, vykdė neformalųjį švietimą 
(organizavo ir vedė seminarus, kursus). 

 
55. DOCENTAS ATESTUOJAMAS, jeigu per atestuojamąjį laikotarpį įvykdė šias veiklas: 

55.1. kiekvienais atestuojamojo laikotarpio mokslo metais skaitė paskaitas KMAIK, vadovavo 

praktiniams arba laboratoriniams darbams arba mokomajai praktikai pagal studijų dalyko aprašus;  
55.2. nustatyta tvarka parengė koordinuojamų studijų dalykų aprašus ir konspektus, kitas metodines 
priemones;  

55.3. recenzavo mokomąją literatūrą; 
55.4. skaitė paskaitas užsienio kalba arba skaitė pranešimus konferencijoje užsienio kalba ne mažiau 

kaip dvidešimt valandų arba parengė mokomąją medžiagą užsienio kalba (metodines priemones); 
55.5. dalyvavo ne mažiau kaip dviejuose egzaminų ar baigiamųjų darbų gynimo komisijose arba 
kursinių darbų, praktikų ataskaitų viešuose gynimo posėdžiuose arba vadovavo baigiamiesiems darbams 

arba adaptavo mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese (privaloma pateikti tai patvirtinančius 
duomenis – nurodyti tyrimus, autorius ir pan.);  
55.6. recenzavo ne mažiau kaip du diplominius darbus arba recenzavo mokomąją literatūrą; 

55.7. dalyvavo vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo veiklose (dėstomų dalykų ir modulių, 
studijų programų savianalizės rengimas ir kitos su studijų tobulinimu susijusios veiklos);  
55.8. kėlė kvalifikaciją mokslinėse ar (ir) profesinėse stažuotėse arba (ir) dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose arba (ir) dalyvavo praktinės veiklos stažuotėse. Šiame punkte išvardintų veiklų 
bendra trukmė turi būti ne mažiau kaip dvi savaitės arba aštuoniasdešimt valandų;  
55.9. bent kartą dalyvavo tarptautiniuose mobilumo projektuose pagal ES struktūrinių fondų 

remiamus projektus, SOCRATES/ERASMUS arba jai prilygstančias mobilumo programas arba pagal 
KMAIK pasirašytas sutartis su užsienio aukštosiomis mokyklomis arba dalyvavo projektinėje veikloje; 
55.10. recenzavo monografiją arba mokslo studiją, kitą mokslo darbą arba atliko mokslo darbų 

ekspertizę; 
55.11. paskelbė ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius recenzuojamame leidinyje; 
55.12. atliko reikšmingą (reikšmingus) eksperimentinės plėtros darbą (darbus) iš viso ne trumpesnės 

kaip vienerių metų trukmės;  
55.13. pasiekė mokslo rezultatų pagal bent vieną iš šių rodiklių: 

55.13.1. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje; 
55.13.2. vadovavo ne mažiau kaip vienam užsakomajam mokslo darbui arba mokslo projektui 
arba vykdė jį (kai darbas ilgesnės kaip vienų metų trukmės - tai kiekvieni metai prilyginami 

atskiram darbui) 



 

 

55.13.3. skaitė mokslinį pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje; 
55.13.4. bendradarbiavo su universitetų mokslininkais vykdant mokslo taikomąją veiklą ar 

bendrus projektus; 
55.13.5. rengė paraišką ES struktūrinių fondų finansuojamam arba tarptautiniam mokslo 
projektui. 

55.14. pagal savo tyrimų tematiką paskelbė mokslo populiarinimo leidinį arba ne mažiau kaip dvi 
mokslo populiarinimo publikacijas arba perskaitė ne mažiau kaip du pranešimus praktinėse 
konferencijose arba seminaruose; 

55.15. dalyvavo ne mažiau kaip dvejose šio punkto papunkčiuose išvardintose veiklose:  
55.15.1. buvo aktyvus šalies mokslinės arba profesinės organizacijos narys; 
55.15.2. buvo studijų krypties programų komiteto narys; 

55.15.3. dalyvavo KMAIK sudarytoje komisijoje arba darbo grupėje; 
55.15.4. dalyvavo mokslo leidinio redakcijos kolegijoje; 
55.15.5. buvo mokslinio leidinio sudarytojas; 

55.15.6. buvo mokslinės konferencijos kolegijos ar mokslinio komiteto narys; 
55.15.7. buvo mokslinės ar praktinės konferencijos arba seminaro organizacinio komiteto 
narys; 

55.15.8. organizavo kursus arba atvirų durų dienas, parodas, čempionatus ir pan. renginius, 
ruošė studentus konkursams; 

55.15.9. pateikė nepublikuotų recenzijų. 
55.16. atstovaujant KMAIK buvo aukštosios mokyklos mokslo tarybos, senato ar akademinės tarybos, 
tarybos, fakulteto ar instituto tarybos, studijų krypties programų komiteto, atestacijos komisijos arba 

redakcinės kolegijos narys;  
55.17. buvo šalies mastu sudaromos komisijos ar koordinavimo tarybos narys arba KMAIK 
direktoriaus įsakymu arba katedros posėdyje sudarytos nuolatinės komisijos narys arba darbo grupės 

konkrečiai užduočiai atlikti narys. 
55.18. bendradarbiavo su socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę arba vykdė švietėjišką 
veiklą (programų pristatymas mokyklose, parodose) arba dalyvavo įvairiuose projektuose ir jų rezultatų 

sklaidoje arba dalyvavo šviečiamojoje veikloje: aktualiais studijų, mokslo ar kitais klausimais 
konsultavo socialinius partnerius, darbdavių atstovus, visuomenę, vykdė neformalųjį švietimą 
(organizavo ir vedė seminarus, kursus). 

 
56. LEKTORIUS ATESTUOJAMAS, jeigu per atestuojamąjį laikotarpį įvykdė šias veiklas: 

56.1. kiekvienais atestuojamojo laikotarpio mokslo metais skaitė paskaitas KMAIK, vadovavo 

praktiniams arba laboratoriniams darbams arba mokomajai praktikai pagal studijų dalyko aprašus;  
56.2. vadovavo mažiausiai dviem studentų baigiamiesiems darbams. Šiame punkte numatytas 

reikalavimas neprivalomas lektoriams, dirbantiems socialinių mokslų srityje; 
56.3. nustatyta tvarka parengė dėstomų studijų dalykų aprašus ir metodines priemones; 
56.4. recenzavo privalomas metodinio darbo priemones arba atestavo dėstomus ar parengtus dėstyti 

modulius arba parengė naują studijų dalyko aprašą; 
56.5. dalyvavo vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo veiklose (dėstomų dalykų ir modulių, 
studijų programų savianalizės rengimas ir kitos su studijų tobulinimu susijusios veiklos); 

56.6. kėlė kvalifikaciją mokslinėse ir profesinėse stažuotėse (ne mažiau kaip aštuoniasdešimt valandų 
arba dvi savaites) arba dalyvavo pedagoginės kompetencijos tobulinimo kursuose, seminaruose ir pan. 
kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip šešiasdešimt akademinių valandų; 

56.7. skaitė paskaitas užsienio kalba arba skaitė pranešimus konferencijoje užsienio kalba ne mažiau 
kaip dešimt valandų arba parengė mokomąją medžiagą užsienio kalba (metodines priemones); 
56.8. paskelbė bent vieną mokslinį straipsnį recenzuojamame leidinyje; 

56.9. atliko reikšmingą (reikšmingus) eksperimentinės plėtros darbą (darbus) iš viso ne trumpesnės 
kaip šešių mėnesių trukmės arba vedė kursus ne mažiau kaip dvylika valandų arba konsultavo subjektus 
pagal sutartis; 

56.10. pagal savo tyrimų ar dėstomų dalykų tematiką paskelbė mokslo populiarinimo publikaciją arba 
perskaitė pranešimą praktinėje konferencijoje ar seminare arba vadovavo studentų tiriamajai, projektinei 
veiklai; 

56.11. dalyvavo bent vienoje iš šio punkto papunkčiuose išvardintų veiklų:  
56.11.1. buvo aktyvus šalies mokslinės arba profesinės organizacijos narys; 

56.11.2. buvo studijų krypties programų komiteto narys; 
56.11.3. dalyvavo mokslo leidinio redakcijos kolegijoje; 
56.11.4. buvo mokslinio leidinio sudarytojas; 

56.11.5. buvo mokslinės konferencijos kolegijos ar mokslinio komiteto narys; 



 

 

56.11.6. buvo mokslinės ar praktinės konferencijos arba seminaro organizacinio komiteto 
narys; 

56.11.7. buvo direktoriaus įsakymu arba katedros posėdyje sudarytos nuolatinės komisijos 
narys arba darbo grupės konkrečiai užduočiai atlikti narys; 
56.11.8. organizavo kursus arba atvirų durų dienas, parodas, čempionatus ir pan. renginius, 

ruošė studentus konkursams; 
56.11.9. pateikė nepublikuotų recenzijų. 

56.12. bendradarbiavo su socialiniais partneriais, tobulinant studijų kokybę arba vykdė švietėjišką 

veiklą (programų pristatymas mokyklose, parodose) arba dalyvavo įvairiuose projektuose ir jų rezultatų 
sklaidoje arba dalyvavo šviečiamojoje veikloje: aktualiais studijų, mokslo ar kitais klausimais 
konsultavo socialinius partnerius, darbdavių atstovus, visuomenę, vykdė neformalųjį švietimą 

(organizavo ir vedė seminarus, kursus). 
 

57. ASISTENTAS ATESTUOJAMAS, jeigu per atestuojamąjį laikotarpį įvykdė šias veiklas: 

57.1. vedė praktinius, laboratorinius darbus, mokomąsias praktikas pagal studijų dalyko aprašą, 
dalyvavo mokomosiose praktikose KMAIK; 
57.2. padėjo koordinuojančiam studijų modulį dėstytojui parengti koordinuojamų studijų dalykų 

aprašus, kitas privalomas metodines priemones; 
57.3. dalyvavo vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo veiklose (dėstomų dalykų ir modulių, 

studijų programų savianalizės rengimas ir kitos su studijų tobulinimu susijusios veiklos); 
57.4. kėlė kvalifikaciją mokslinėse ir profesinėse stažuotėse (ne mažiau kaip dvi savaites) arba 
dalyvavo pedagoginės kompetencijos tobulinimo kursuose kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 

keturiasdešimt akademinių valandų; 
57.5. paskelbė mokslinį straipsnį recenzuojamame leidinyje (yra mokslinio straipsnio bendraautorius 
arba skaitė mokslinį pranešimą bent vienoje mokslinėje konferencijoje arba seminare Lietuvoje; 

57.6. pagal atliekamų tyrimų ar dėstomų dalykų tematiką paskelbė vieną mokslo arba studijų 
populiarinimo publikaciją arba parengė studijų dalyko arba programos pristatymą; 
57.7. padėjo organizuoti KMAIK renginius (mokslines ar praktines konferencijas, seminarus) 

57.8. buvo direktoriaus įsakymu arba katedros posėdyje sudarytos nuolatinės komisijos narys arba 
darbo grupės konkrečiai užduočiai atlikti narys. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
58. Recenzuoti ir nustatyta tvarka išleisti leidiniai vertinami neatsižvelgiant į jų išleidimo formą 

(elektroninė, popierinė).  
59. Jeigu šiame Apraše numatytai veiklai yra nustatytas reikšmingumo kriterijus, veikos reikšmingumą 

vertina KMAIK fakulteto komisija. 
60. Aprašas įsigalioja nuo 2021 metų rugsėjo 1 d., išskyrus IV skyrių. 
61. Šio Aprašo IV skyriuje numatyti atestacijos reikalavimai įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d. 

62. Aprašas skelbiamas KMAIK tinklalapyje. 
63. Aprašas gali būti keičiamas Akademinės tarybos nutarimu, taip pat pasikeitus Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijos statutui, kitiems teisės aktams. 
 
 

 
 
Apsvarstyta ir patvirtinta 

KMAIK Akademinės tarybos posėdyje 

2019 m. vasario 22 d., protokolas Nr. 1 

 


