
SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETE 

 
Padalinio pavadinimas Pareigų 

pavadinimas 

Etato 

dalis 

Studijų kryptis Reikalingos kompetencijos 

Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų institutas 

Docentas 1,0 M02 Edukologija 

M01 Pedagogika  

 

Turėti daktaro laipsnį. Vykdyti mokslinę veiklą edukologijos mokslų kryptyje ir tarpdisciplininius 

tyrimus sveikatos edukologijos, visuomenės sveikatos ir gretimose tematikose. Turėti tarptautinių 

ir / ar nacionalinių MTEP ir / ar studijų projektų vykdymo ir / ar koordinavimo patirties. 

Turėti kompetenciją dėstyti profesinės sveikatos, dalyko pedagogikos ir kitus gretimus dalykus, 

vadovauti I ir / ar II pakopos studijų baigiamiesiems projektams, taikyti šiuolaikinės didaktikos 

metodus tradicinėje ir e. mokymosi aplinkose.  

Turėti studijų ir mokslo tyrimų sklaidos edukacinių technologijų kryptyje patirties. Turėti mokslinės 

veiklos vykdymo anglų kalba patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų institutas 

Docentas 0,75 N04 Filologija 

(lietuvių kalba) 

N05 Vertimas 

 

Turėti daktaro laipsnį. Vykdyti mokslinę veiklą filologijos kryptyje, taikomosios kalbotyros, 

terminologijos ir gretimose tematikose. Turėti tarptautinių ir / ar nacionalinių MTEP ir / ar studijų 

projektų vykdymo ir / ar koordinavimo patirties. 

Turėti kompetenciją dėstyti rašytinio komunikavimo, akademinių tekstų rašymo ir redagavimo, 

specialybės kalbos ir terminologijos bei kitus gretimus dalykus, teikti konsultacijas dėl visų pakopų 

studijų baigiamųjų projektų lietuvių kalbos taisyklingumo, vadovauti I ir / ar II pakopos studijų 

baigiamiesiems projektams, taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi 

aplinkose.  

Turėti ekspertinės mokslo ir studijų veiklos patirties. Turėti mokslinės veiklos vykdymo anglų kalba 

patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų institutas 

Lektorius 1,0 P03 Muzika  

N15 Menotyra  

 

Turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį muzikos krypties 

išsilavinimą. Vykdyti menotyros krypties mokslinę, taip pat meninę veiklą. 

Turėti kompetenciją dėstyti garso technologijų ir muzikos įrašų dalykus, vadovauti I pakopos studijų 

baigiamiesiems projektams, taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi 

aplinkose. 

Turėti praktinės darbo su muzikos įrašų programine įranga patirties, ekspertinės studijų veiklos 

patirties. Turėti mokslinės veiklos vykdymo anglų kalba patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir 

menų institutas 

Profesorius 0,5 N10 Filosofija  

J02 Politikos 

mokslai  

 

Turėti daktaro laipsnį. Vykdyti mokslinę veiklą filosofijos ir politikos mokslų kryptyse, politinės 

filosofijos ir gretimose tematikose. Turėti tarptautinių ir / ar nacionalinių MTEP ir / ar studijų projektų 

vykdymo ir / ar koordinavimo patirties. 

Turėti kompetenciją dėstyti medijų filosofijos, politikos teorijos, politinės filosofijos, politinių idėjų 

raidos ir kitus gretimus dalykus, vadovauti I ir / ar II pakopos studijų baigiamiesiems projektams, 

taikyti šiuolaikinės didaktikos metodus tradicinėje ir e. mokymosi aplinkose.  

Turėti ekspertinės mokslo ir studijų veiklos patirties. Turėti mokslinės veiklos vykdymo anglų kalba 

patirties. 

 


