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LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ 

PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS 

 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 

2009, Nr. 54-2140) 59 straipsniu ir Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-

20 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų 

pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009-10-22, Nr. 126-5472) ir reglamentuoja 

Lietuvos teisės instituto (toliau – Instituto) jaunesniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų, 

vyresniųjų mokslo darbuotojų ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų bei kitų tyrėjų pareigybių 

kvalifikacinius reikalavimus. 

2. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2011 m. vasario 10 d. 2012 m. vasario 29 d. priimti pakeitimai ir 

papildymai įsigalioja nuo 2012 m. kovo 1 d. 

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAREIGOMS UŽIMTI 

 

3. Į Instituto mokslo darbuotojų, pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie: 

3.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia: 

3.1.1. mokslo monografijose ar studijose, 

3.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) 

mokslo leidiniuose, 

3.1.3. mokslo straipsniuose nerecenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) ar 

profesiniuose leidiniuose, 

3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų 

analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir 

nerecenzuotuose), 

3.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse 

konferencijose. 

3.2. Vykdo taikomuosius mokslo darbus: 

3.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro) periodinius 

ar vienkartinius mokslo leidinius, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430


3.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos 

ir kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausius (Lietuvos 

Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės 

aktų projektų ir pan., 

3.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse 

mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla 

(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui 

ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio 

redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; 

vadovauja doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai/habilitacijos komitetui arba yra 

tokios komisijos ar komiteto narys, yra disertacijos oponentas), 

3.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto 

koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas), 

3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose. 

3.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla: 

3.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių 

priemonių, 

3.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja 

podoktorantūros stažuotėms, 

3.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei 

auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų 

kultūros ar profesiniuose leidiniuose, 

3.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus, 

3.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria 

mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan. 

4. Nustatomi šie kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse užimti 

mokslo darbuotojų pareigas: 

4.1. Mokslininkui, pretenduojančiam užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas keliami šie 

minimalūs reikalavimai: 

4.1.1. turi būti po daktaro laipsnio suteikimo paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių 

straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose 

arba ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių 

recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Taikant šį 

punktą, straipsniui prilyginama monografija, mokslo studija ar knygos skyrius recenzuotame 

mokslo leidinyje, jeigu pretendento indėlis šiuose mokslo darbuose atitinka Lietuvos mokslo 

tarybos patvirtintus mokslo straipsniui keliamus apimties reikalavimus. 

4.1.2. turi būti per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 3.1 punkte ir 

bent penkis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų, 

4.1.3. turi darbo tarptautiniuose mokslo tyrimuose patirties arba publikacijų užsienio 

recenzuojamuose leidiniuose,   

4.1.4. taip pat: 

- moka užsienio kalbą B2 arba aukštesniu lygiu (žr. Common European Framework of 

Reference for Languages). Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, skelbiant konkursą gali būti 

keliamas reikalavimas mokėti konkrečią (-as) užsienio kalbą (-as), 

- dirba kompiuteriu biuro programomis, 

- geba dirbti komandoje ir priimti sprendimus, 

- išmano ir laikosi akademinės bei profesinės etikos reikalavimų. 

4.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas turi atitikti visus 

šiuos reikalavimus: 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


4.2.1. turi būti po daktaro laipsnio suteikimo paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslinių 

straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose 

arba monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip penkis straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, 

tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Taikant šį punktą, straipsniui prilyginama 

monografija, mokslo studija ar knygos skyrius recenzuotame mokslo leidinyje, jeigu pretendento 

indėlis šiuose mokslo darbuose atitinka Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus mokslo straipsniui 

keliamus apimties reikalavimus. 

4.2.2. turi būti per pastaruosius 5 metus po disertacijos gynimo atlikęs bent tris iš 3.1 

punkte ir bent keturis iš 3.2. ir 3.3 punktuose išvardytų darbų, 

4.2.3. turi darbo tarptautiniuose ar nacionaliniuose mokslo tyrimuose patirties,   

4.2.4. taip pat: 

- moka užsienio kalbą B2 arba aukštesniu lygiu (žr. Common European Framework of 

Reference for Languages). Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, skelbiant konkursą gali būti 

keliamas reikalavimas mokėti konkrečią (-as) užsienio kalbą (-as), 

- dirba kompiuteriu biuro programomis,  

- geba dirbti komandoje ir priimti sprendimus, 

- išmano ir laikosi akademinės bei profesinės etikos reikalavimų. 

4.3. Mokslininkui, pretenduojančiam užimti mokslo darbuotojo pareigas, keliami šie minimalūs 

reikalavimai: 

4.3.1. turi būti įgijęs daktaro laipsnį, 

4.3.2. turi būti paskelbęs iki ar po disertacijos gynimo ne mažiau kaip du mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, 

4.3.3. turi: 

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, 

- mokėti užsienio kalbą B1 arba aukštesniu lygiu (žr. Common European Framework 

of Reference for Languages). Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, skelbiant konkursą gali būti 

keliamas reikalavimas mokėti konkrečią (-as) užsienio kalbą (-as), 

- dirbti kompiuteriu biuro programomis, 

- gebėti dirbti komandoje ir priimti sprendimus, 

- išmanyti ir laikytis akademinės bei profesinės etikos reikalavimų. 

4.4. Asmeniui, pretenduojančiam užimti tyrėjo pareigas, keliami šie minimalūs reikalavimai: 

4.4.1. turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą 

aukštojo mokslo kvalifikaciją, 

4.4.2. turi turėti paskelbtą vieną mokslinę publikaciją recenzuojamame (periodiniame, 

tęstiniame arba vienkartiniame) leidinyje, 

4.4.3. turi: 

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, 

- mokėti užsienio kalbą B1 arba aukštesniu lygiu (žr. Common European Framework 

of Reference for Languages). Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, skelbiant konkursą gali būti 

keliamas reikalavimas mokėti konkrečią (-as) užsienio kalbą (-as), 

- dirbti kompiuteriu biuro programomis, 

- gebėti dirbti komandoje, 

- išmanyti ir laikytis akademinės bei profesinės etikos reikalavimų. 

4.5. Asmeniui, pretenduojančiam užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, keliami šie 

minimalūs reikalavimai: 

4.5.1. turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą 

aukštojo mokslo kvalifikaciją, 

4.5.2. turi: 

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


- mokėti užsienio kalbą B1 arba aukštesniu lygiu (žr. Common European Framework 

of Reference for Languages). Atsižvelgiant į pareigybės specifiką, skelbiant konkursą gali būti 

keliamas reikalavimas mokėti konkrečią (-as) užsienio kalbą (-as), 

- dirbti kompiuteriu biuro programomis, 

- gebėti dirbti komandoje, 

- išmanyti ir laikytis akademinės bei profesinės etikos reikalavimų. 

5. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo sritį vertina Instituto Atestacinė/konkursų komisija 

(toliau – Komisija), kuri nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše 

nurodytus reikalavimus, ir įvertina jų rezultatus. Komisija motyvuotu sprendimu gali pripažinti, kad 

pretendento indėlis į monografiją, mokslo studiją ar knygos skyrių recenzuotame mokslo leidinyje 

prilygintinas daugiau nei vienam straipsniui arba kad pretendento indėlis į mokslo darbą neatitinka 

minimalių straipsniui keliamų reikalavimų. 

 

REIKALAVIMAI ATESTACIJAI  

 

6. Per paskutinius penkerius metus: 

- vyriausiasis mokslo darbuotojas turi būti atlikęs bent keturis iš 3.1 punkte ir bent penkis iš 3.2 ir 

3.3 punktuose išvardytų darbų. 

- vyresnysis mokslo darbuotojas turi būti atlikęs bent tris iš 3.1 punkte ir bent keturis iš 3.2. ir 3.3 

punktuose išvardytų darbų. 

- mokslo darbuotojas ir tyrėjas turi būti atlikęs bent du iš 3.1 punkte ir bent tris iš 3.2. ir 3.3 

punktuose išvardytų darbų. 

- jaunesnysis mokslo darbuotojas turi būti atlikęs bent vieną iš 3.1 punkte ir bent du iš 3.2. ir 3.3 

punktuose išvardytų darbų. 

7. Vertinant, ar atestuojamas asmuo gali eiti pareigas, atsižvelgiama į tai, ar atestuojamas asmuo 

laikosi akademinės etikos. 

8. Reikalavimų atitikimą einamoms per kadenciją atestuojamo asmens pareigoms vertina Komisija, 

atsižvelgiant į šio Aprašo reikalavimus. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

