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Mokslų daktaro laipsnis: Sociologijos S005 kryptis. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti sociologijos ir politikos mokslų studijų krypčių modulius socialinių  

tyrimų metodų, darnios socialinės raidos, rizikos ir s augumo valdymo temomis. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis : būtina. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems  darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: sociologijos kryptyje, aplinkosaugos sociologijos, rizikos  

studijų ir gretimose tematikose, paraiškų išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, 

vadovavimas mokslo projektams, dalyvavimas tarptautiniuose profesiniuose tinkluose, tarptautinių 

mokslo renginių organizavimas . 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: studijų ekspertinės veiklos patirtis , dalyvavimas 

vykdant doktorantūros studijas, vadovavimo doktorantams patirtis . 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Docentas 0,75 P03  

Muzika 

C 001 

Muzika 

Meno kūrėjo statusas. 

Pedagoginė patirtis: kompetencija ir patirtis dėstyti muzikos studijų krypties modulius muzikos  

harmonijos, kompozicijos, elektroninės muzikos kūrimo ir atlikimo, muzikos programinės įrangos, 

garso ir vaizdo leidybos temomis . 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems  darbams patirtis : I ir II pakopos baigiamiesiems (meno) 

darbams. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: meninės veiklos vykdymo patirtis plataus 

žinomumo kontekste. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Docentas 0,5 J07  

Psichologija 

J03  

Sociologija 

S006 

Psichologija 

S005 

Sociologija 

Mokslų daktaro laipsnis: Psichologijos S006 kryptis. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti sociologijos ir psichologijos studijų krypčių modulius socialinių tyrimų 

metodų ir raidos psichologijos temomis . 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis: būtina. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems  darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: psichologijos ir sociologijos kryptyse, paauglių ir jaunimo 

psichosocialinės raidos aspektų tyrimų ir gretimose tematikose , paraiškų išoriniam konkursiniam 

finansavimui pritraukti rengimas, vadovavimas mokslo projektams, dalyvavimas tarptautiniuose 

profesiniuose tinkluose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: studijų ekspertinės veiklos patirtis . 
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humanitarinių 
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menų 

institutas 
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mokslai 

L07  
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Pedagoginė patirtis: dėstyti politikos mokslų ir viešojo administravimo studijų krypčių modulius  

aplinkos politikos, darnaus vystymosi, etikos ir vertybių viešajame sektoriuje temomis . 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis : būtina. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems  darbams patirtis: I ir II pakopos. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: patirtis politikos mokslų kryptyje, aplinkosaugos politikos, 

piliečių dalyvavimo ir gretimose tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: daktaro laipsnis / studijos doktorantūroje – 

privalumas. 



Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 1,0 J03  

Sociologija 

J10 

Komunikacija 

S005 

Sociologija 

Pedagoginė patirtis: dėstyti sociologijos ir komunikacijos studijų krypčių modulius socialinių  

tyrimų metodų, darnios socialinės raidos, rizikos ir krizių komunikacijos temomis . 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis : būtina. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis : sociologijos kryptyje, aplinkosaugos sociologijos, rizikos  

studijų ir gretimose tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: daktaro laipsnis / studijos doktorantūroje – 

privalumas. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 0,5 N01  

Lingvistika 

N05  

Vertimas 

H004 

Filologija  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis : filologijos kryptyje, gretinamųjų rusų ir lietuvių kalbų tyrimų, 

medijų kalbos, tekstynų lingvistikos ir gretimose tematikose . 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: dėstyti rusų kalbos (A1-C1 lygiu) modulius, 

studijų metodinės veiklos patirtis , daktaro laipsnis / studijos doktorantūroje – privalumas. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 0,5 P03  

Muzika 

N15  

Menotyra 

H003 

Menotyra 

Pedagoginė patirtis: dėstyti muzikos ir (ar) menotyros studijų krypčių modulius muzikos istorijos 

ir kino muzikos temomis. 

Paskaitų vedimo anglų kalba patirtis : būtina. 

Vadovavimo studentų baigiamiesiems  darbams patirtis: I pakopos.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis : menotyros kryptyje, muzikos suvokimo, muzikos  

komunikacijos ir gretimose tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: vadovauti studentų semestro darbams , ekspertinės 

studijų ir mokslo veiklos patirtis , daktaro laipsnis / studijos doktorantūroje – privalumas. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Vyriausiasis 

mokslo 

darbuotojas 

1,0 J02  

Politikos 

mokslai 

J03  

Sociologija 

S002 

Politikos 

mokslai 

S005 

Sociologija 

Mokslų daktaro laipsnis: Politikos mokslų kryptis . 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis : politikos ir sociologijos mokslų kryptyse, tarptautinių 

organizacijų ir jų valdysenos tematikoje: tarpkrypčių tyrimų vykdymas, paraiškų išoriniam 

konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, vadovavimas mokslo projektams, dalyvavimas 

tarptautiniuose profesiniuose tinkluose. 

 


