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DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATITIKTIES PAREIGYBIŲ KATEGORIJOMS REIKALAVIMAI IR ĮVERTINIMAS 
 

1. Akademiniai darbuotojai, tenkinantys minimalius reikalavimus, atestavimo ir konkursų metu priskiriami bazinei pareigybės kategorijai ir dalyvauja 

atitikties pareigybių kategorijai vertinime. 

2. Skiriamos dvi asistentų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų (D1, D2), trys lektorių ir mokslo darbuotojų (C1, C2, C3) bei docentų ir vyresniųjų mokslo 

darbuotojų (B1, B2, B3), keturios profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų (A1, A2, A3, A4) kategorijos. 

3. Reikalavimai (vertinimo kriterijai), kurie leidžia akademinius darbuotojus priskirti atitinkamoms pareigybių kategorijoms, nurodyti 1–3 prieduose. 

Akademiniai darbuotojai, pretenduojantys į aukštesnę nei bazinę pareigybės kategoriją, turi tenkinti 5 punkte nurodytą pasiekimų vertę V. 

4. Akademinių darbuotojų pasiekimų vertinimo kriterijai: 

4.1. mokslo darbai; 

4.2. finansavimo iš išorinių šaltinių pritraukimas; 

4.3. pedagoginė veikla. 

5. Jeigu akademinių darbuotojų pasiekimų vertė V, apskaičiuota pagal bent vieną iš trijų formulių (1), (2), (3), yra didesnė arba lygi nuliui, tai laikoma, 

kad akademinis darbuotojas tenkina atitinkamą pareigybės kategoriją: 

V = (Id - Ik) / Ik + (Fd - Fk) / Fk (1), 

V = (Id - Ik) / Ik + (Sd - Sk) / Sk (2), 

V = (Fd - Fk) / Fk + (Sd - Sk) / Sk (3). 

Čia: 

Id – darbuotojo autoriaus indėlis paskelbtuose mokslo darbuose; 

Ik – pareigybės kategorijai nustatytas autoriaus indėlis paskelbtuose mokslo darbuose; 

Fd – darbuotojo pritraukto finansavimo iš išorinių šaltinių vertė; 

Fk – pareigybės kategorijai nustatyta pritraukto finansavimo iš išorinių šaltinių vertė; 

Sd – darbuotojo įgyvendintas pedagoginių veiklų skaičius; 

Sk – pareigybės kategorijai nustatytas pedagoginių veiklų skaičius. 

Formulės (2) ir (3) gali būti taikomos tik tuo atveju, jei išpildomi privalomų pedagoginių veiklų reikalavimai. 

6. Akademinių darbuotojų priskyrimas atitinkamoms pareigybės kategorijoms atliekamas kasmet iki vasario mėnesio paskutinės darbo dienos, 

įvertinant su Kauno technologijos universiteto prieskyra pasiektus rezultatus per pastaruosius penkerius metus. Priskyrimą atlieka rektoriaus įsakymu sudarytas 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų atitikties pareigybių kategorijoms vertinimo komitetas. Priskyrimas pareigybės kategorijai galioja iki kitų kalendorinių metų 

vasario mėnesio paskutinės dienos. 

7. Akademinis darbuotojas, nesutinkantis su dėstytojų ir mokslo darbuotojų atitikties pareigybių kategorijoms vertinimo komiteto sprendimu, per 5 

darbo dienas nuo informavimo el. paštu dienos turi teisę paduoti apeliaciją Universitetinei akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijai, kurios 

sprendimas dėl apsvarstytos apeliacijos gali būti apskundžiamas tik teismui. 



 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

atitikties pareigybių kategorijoms 

reikalavimų ir įvertinimo 

1 priedas 

Mokslo darbai 

Pasiekimų vertinimo 

kriterijus 

Darbuotojų pareigybės ir reikalavimai kategorijoms 

Asistentas / 

j. m. d. 
Lektorius / m. d. Docentas / vyresn. m. d. Profesorius / vyriaus. m. d. 

D2 C2 C3 B2 B3 A2 A3 A4 

Mokslo darbai 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 0,25 / ≥ 0,5 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 0,5 / ≥ 1 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 0,75 / ≥ 1,5 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 1,25 / ≥ 2,5 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 1,75 / ≥ 3,5 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 2 / ≥ 4 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 2,25 / ≥ 4,5 

Autoriaus 

indėlis 

≥ 2,5 / ≥ 5 

Vertinama (sumuojant): 

✓ Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų srityse: autoriaus indėlis straipsniuose, paskelbtuose mokslo žurnaluose, kurie WoS SCIE 

duomenų bazėje yra atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3). 

✓ Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse autoriaus indėlis straipsniuose, paskelbtuose mokslo žurnaluose, kurie WoS SSCI ar Scopus duomenų 

bazėje yra atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3). Jei žurnalas yra ir WoS SSCI, ir Scopus, vertinimui imama tos 

bazės, kurioje žurnalas yra aukštesniame kvartilyje, duomenys. 

✓ Jeigu mokslo straipsnis parengtas su užsienio bendraautoriais, Universiteto darbuotojo autorinis indėlis didinamas 1,4 karto. 

✓ Meno srityse pagal meninės raiškos pobūdį: muzikos kūrybos – išleistas meno kūrinys tarptautinėse leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose; 

architektūros veiklos – įgyvendintas stambaus urbanistinio komplekso, teritorinio planavimo, architektūrinio komplekso, visuomeninio pastato projektas 

užsienyje; dizaino veiklos – paskelbtas ar pristatytas plataus ar prestižinio tarptautinio žinomumo kompleksinis vizualinis stilius ar kompleksinis daiktų dizainas 

užsienio renginiuose arba užsienio užsakovams – prilyginami autoriaus indėliui lygiam 1. 

✓ 2 aut. lankai asmeninio indėlio tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose išleistose mokslo monografijose ar jų dalyse prilyginami autoriaus 

indėliui lygiam 1. 

✓ 4 aut. lankai asmeninio indėlio lietuvių kalba išleistose mokslo monografijose ar jų dalyse (humanitarinių ir socialinių mokslų srityse) prilyginami 

autoriaus indėliui lygiam 1. 

✓ Autoriaus indėlis Europos patentų biuro, JAV patentų ir prekių ženklų biuro ar Japonijos, Kinijos, Pietų Korėjos patentų biurų patentų tarnybų 

išduotuose patentuose. 

 

 



 

 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

atitikties pareigybių kategorijoms 

reikalavimų ir įvertinimo 

2 priedas 

 

Finansavimo iš išorinių šaltinių pritraukimas 

Pasiekimų 

vertinimo 

kriterijus 

Darbuotojų pareigybės ir reikalavimai kategorijoms 

Asistentas / j. m. d. Lektorius / m. d. Docentas / vyresn. m. d. Profesorius / vyriaus. m. d. 

D2 C2 C3 B2 B3 A2 A3 A4 

Finansavimo iš 

išorinių 

šaltinių 

pritraukimas 

≥ 3 / ≥ 10 

tūkst. Eur 

≥ 10 / ≥ 20 

tūkst. Eur 

≥ 15 / ≥ 30 

tūkst. Eur 

≥ 30 / ≥ 40 

tūkst. Eur 

≥ 45 / ≥ 75 

tūkst. Eur 

≥ 70 / ≥ 100 

tūkst. Eur 

≥ 105 / ≥ 150 

tūkst. Eur 

≥ 140 / ≥ 200 

tūkst. Eur 

 

Vertinama (sumuojant), kad akademinis darbuotojas vadovavo ir / arba vykdė iš išorinių šaltinių finansuojamus mokslinių tyrimų ar eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir / ar paslaugas, konkursinius (mokslo, inovacijų, studijų, infrastruktūros) projektus, neformalaus švietimo mokymus. 

Vertinamos per pastaruosius penkerius metus Universitetui tenkančios lėšos, be Universiteto nuosavo indėlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

atitikties pareigybių kategorijoms 

reikalavimų ir įvertinimo 

3 priedas 

Pedagoginė veikla  

Veikla 

Darbuotojų pareigybės ir reikalavimai kategorijoms 

Asistentas /  

j. m. d. 
Lektorius / m. d. Docentas / vyresn. m. d. Profesorius / vyriaus. m. d. 

D2 C2 C3 B2 B3 A2 A3 A4 

Minimalus 

įgyvendintų veiklų 

skaičius 

1 veikla iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 2 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 3 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 4 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 5 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 6 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 7 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Studijų 

tarptautiškumas ir 8 

veiklos iš studijų 

lyderystės 

Privalomos veiklos 

1. Studijų 

tarptautiškumas 

(privalomas) 

 

Dėstymo vizitas 

užsienio 

universitete   

Dėstymo vizitas 

užsienio 

universitete  

Dėstymo vizitas 

užsienio 

universitete   

Ne mažiau kaip 2 

dėstymo vizitai 

skirtinguose užsienio 

universitetuose 

Ne mažiau kaip 2 

dėstymo vizitai 

skirtinguose užsienio 

universitetuose 

Ne mažiau kaip 2 

dėstymo vizitai 

skirtinguose užsienio 

universitetuose 

Ne mažiau kaip 2 

dėstymo vizitai 

skirtinguose užsienio 

universitetuose 

Alternatyvios veiklos 

2. Studijų lyderystė (meistriškumas) 

2.1. Studentų 

vertinimas  

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

Vertinama ne 

mažiau kaip 1,35 

2.2. Produktų 

vystymas ir 

įgyvendinimas 

   

Vadovavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupei 

Vadovavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupei 

Vadovavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupei 

Vadovavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupei 

Vadovavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupei 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 

Dalyvavo sėkmingai 

startavusios naujos 

studijų programos 

rengimo darbo 

grupėje 



Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

Vedė pamokas 

mokiniams 

   

Vadovavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupei 

Vadovavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupei 

Vadovavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupei 

Vadovavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupei 

Vadovavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupei 

 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

Dalyvavo 

nacionalinės / 

tarptautinės 

akreditacijos 

savianalizės rengimo 

darbo grupėje 

   

Koordinuoja studijų 

modulį, kuriame 

dirba ne mažiau kaip 

6 dėstytojai 

Koordinuoja studijų 

modulį, kuriame 

dirba ne mažiau kaip 

6 dėstytojai 

Koordinuoja studijų 

modulį, kuriame 

dirba ne mažiau kaip 

6 dėstytojai 

Koordinuoja studijų 

modulį, kuriame 

dirba ne mažiau kaip 

6 dėstytojai 

Koordinuoja studijų 

modulį, kuriame 

dirba ne mažiau kaip 

6 dėstytojai 

   

Vadovavo darbo 

grupei, sukūrusiai 

tarpdisciplininį, 

Moodle atestuotą 

modulį, kai dalyvavo 

skirtingų fakultetų 

dėstytojai  

Vadovavo darbo 

grupei, sukūrusiai 

tarpdisciplininį, 

Moodle atestuotą 

modulį, kai dalyvavo 

skirtingų fakultetų 

dėstytojai  

Vadovavo darbo 

grupei, sukūrusiai 

tarpdisciplininį, 

Moodle atestuotą 

modulį, kai dalyvavo 

skirtingų fakultetų 

dėstytojai  

Vadovavo darbo 

grupei, sukūrusiai 

tarpdisciplininį, 

Moodle atestuotą 

modulį, kai dalyvavo 

skirtingų fakultetų 

dėstytojai  

Vadovavo darbo 

grupei, sukūrusiai 

tarpdisciplininį, 

Moodle atestuotą 

modulį, kai dalyvavo 

skirtingų fakultetų 

dėstytojai 

 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą 

mikrokreditų modulį 

/ MAIK  

2.3. Metodinė 

veikla 

Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį Parengė vadovėlį 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 

Parengė mokomąją 

knygą 



Parengė metodinę 

priemonę / stendą 

(su aprašymu) 

Parengė metodinę 

priemonę / stendą 

(su aprašymu) 

Parengė metodinę 

priemonę / stendą 

(su aprašymu) 

Parengė metodinę 

priemonę / stendą 

(su aprašymu) 

Parengė metodinę 

priemonę / stendą 

(su aprašymu) 

   

   

Atvejis (originalių 

tyrimų pagrindu) ir 

jo aprašymas 

integruotas į studijų 

procesą 

Atvejis (originalių 

tyrimų pagrindu) ir 

jo aprašymas 

integruotas į studijų 

procesą 

Atvejis (originalių 

tyrimų pagrindu) ir 

jo aprašymas 

integruotas į studijų 

procesą 

Atvejis (originalių 

tyrimų pagrindu) ir 

jo aprašymas 

integruotas į studijų 

procesą 

Atvejis (originalių 

tyrimų pagrindu) ir 

jo aprašymas 

integruotas į studijų 

procesą 

 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

Parengė ir dėstė 

gerai studentų 

įvertintą, Moodle 

atestuotą, kursą 

2.4. Tyrimų 

veikla  

Straipsnis apie 

taikomas / 

diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis apie 

taikomas / 

diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Straipsnis apie 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

dėstomuose 

moduliuose 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / 

diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 

Pranešimas 

tarptautinėje 

konferencijoje apie 

studijų moduliuose 

taikomas / diegiamas 

inovacijas 



  

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

Straipsnis, parengtas 

kartu su studentu, 

žurnaluose, kurie 

WoS ar Scopus 

duomenų bazėje yra 

atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, 

antrajame ar 

trečiajame kvartilyje 

2.5. Edukacinės 

kompetencijos 

vystymo / 

dalinimosi veikla 

  

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

Veda patirties 

pasidalinimo 

seminarus / angl. 

peer to peer 

mentorystė 

 

Veiklų rodiklių paaiškinimai: 

1. „Dėstymo vizitas užsienio universitete“ įskaitomas, kai pateikiamas užsienio universiteto išduotas sertifikatas apie ne mažiau kaip 8 val. paskaitų 

dėstymą arba pateikiamas sertifikatas / pažyma apie dėstymą „Erasmus+“ projektų intensyviose programose (angl. BIP programmes) tarptautinėms studentų 

grupėms. 

2. Studentų vertinimas „ne mažiau kaip 1,35“ įskaitomas, kai studentų nuomonė apie dėstytojo darbą vertinamuoju laikotarpiu yra ne mažesnė nei 1,35 

balo. Dviejų metų laikotarpio studentų vertinimas modulyje dauginamas iš koeficiento 1,2, kai modulyje buvo naujai įdiegtas į studentą orientuotas aktyvaus 

mokymo(si) metodas: iššūkiais grįstas mokymasis, problemų sprendimu grįstas mokymasis, dizainu grįstas mokymasis. Dauginamas iš koeficiento galioja tuo 

atveju, kai dėstytojas yra išklausęs studijų metodo mokymus, o metodo įdiegimą studijų modulyje patvirtina EDU_Lab. Metodo įdiegimo patvirtinimui EDU_Lab 

reikia pateikti studijų modulyje (-iuose) taikomos didaktinės strategijos aprašymą (nurodyti, koks metodas (-ai) yra taikomas (-i); pateikti pagrindinius jo 

metodinius principus, kurie yra naudojami; pateikti užduočių pavyzdžius ir vertinimo sistemos kriterijus; apibūdinti studentų pažangos stebėseną; įvardyti, kurie 

didaktiniai sprendimai studijų modulyje buvo sėkmingi ir pagerino studentų mokymosi procesą ir rezultatus). 

3. „Vadovavo sėkmingai startavusios naujos studijų programos rengimo darbo grupei“ įskaitoma, kai nauja studijų programa yra ekspertų įvertinta ne 

mažiau nei 70 proc. numatyto maksimalaus įvertinimo balais, studijų programa yra įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ir į programą 

artimiausiais mokslo metais po naujos studijų programos įregistravimo priimta rentabili studentų grupė. 

4. „Dalyvavo sėkmingai startavusios naujos studijų programos rengimo darbo grupėje“ įskaitoma, kai nauja studijų programa yra ekspertų įvertinta ne 

mažiau nei 70 proc. numatyto maksimalaus įvertinimo balais, studijų programa įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ir į programą 

artimiausiais mokslo metais po naujos studijų programos įregistravimo priimta rentabili studentų grupė. 

5. „Vedė pamokas mokiniams“ įskaitoma, jei buvo skaitytos ne mažiau kaip 5 pamokos moksleiviams. Patvirtina Studijų informacijos grupė. 

6. „Vadovavo nacionalinės / tarptautinės akreditacijos savianalizės rengimo darbo grupei“ įskaitoma, kai studijų kryptis / programa ekspertų įvertinta 

ne mažiau nei 70 proc. numatyto maksimalaus įvertinimo balais arba suteikiama tarptautinės agentūros akreditacija. 



7. „Dalyvavo nacionalinės / tarptautinės akreditacijos savianalizės rengimo darbo grupėje“ įskaitoma, kai studijų kryptis / programa ekspertų įvertinta 

ne mažiau nei 70 proc. numatyto maksimalaus įvertinimo balais arba suteikiama tarptautinės agentūros akreditacija. 

8. „Koordinuoja studijų modulį, kuriame dirba ne mažiau, kaip 6 dėstytojai“ įskaitoma, kai vertinamuoju laikotarpiu bent 3 kartus (semestrus) 

koordinavo studijų modulį, kuriame dirbo ne mažiau kaip 6 dėstytojai. 

9. „Vadovavo darbo grupei, sukūrusiai tarpdisciplininį, Moodle atestuotą, modulį, kai dalyvavo skirtingų fakultetų dėstytojai“ įskaitoma, kai darbo grupė 

buvo formalizuota dekano arba studijų prorektoriaus potvarkiu. Studijų modulio atitiktis e. mokymosi priemonės metodiniams reikalavimams yra įvertinta pagal 

Elektroninių studijų modulių atestavimo nuostatuose numatytus kriterijus, modulis bent vieną semestrą buvo dėstytas studentams ir modulyje dirba ne mažiau 

kaip dviejų fakultetų dėstytojai. 

10. „Parengė ir dėstė gerai studentų įvertintą mikrokreditų modulį / MAIK“ įskaitoma, kai mikrokreditų modulis / MAIK turi Universiteto prieskyrą ir 

studentų nuomonė apie mikrokreditų modulį / MAIK vertinamuoju laikotarpiu yra ne mažesnė nei 1,35 balo. 

11. „Parengė vadovėlį“ įskaitoma, kai vadovėlis yra nustatyta tvarka recenzuotas, turi vadovėlio žymą, skirtas studijų reikmėms ir yra išleistas.  

12. „Parengė mokomąją knygą“ įskaitoma, kai mokomoji knyga yra nustatyta tvarka recenzuota, turi mokomosios knygos žymą, skirta studijų reikmėms 

ir yra išleista. 

13. „Parengė metodinę priemonę / stendą (su aprašymu)“ įskaitoma, kai metodinė priemonė nustatyta tvarka recenzuota ir yra išleista / stendas 

sukonstruotas, turi aprašymą ir yra naudojamas studijų procese. 

14. „Atvejis (originalių tyrimų pagrindu) ir atvejo aprašymas integruotas į studijų procesą“ įskaitoma, kai parengtas atvejis ir jo aprašymas yra įvertintas, 

turi atvejo žymą, yra išleistas ir naudojamas konkrečiame modulyje. 

15. „Parengė ir dėstė gerai studentų įvertintą, Moodle atestuotą, kursą“ įskaitomas, kai studijų modulio atitiktis e. mokymosi priemonės metodiniams 

reikalavimams yra įvertinta pagal Elektroninių studijų modulių atestavimo nuostatuose numatytus kriterijus, studentų nuomonė apie studijų modulį vertinamuoju 

laikotarpiu yra ne mažesnė nei 1,35 balo ir modulis yra dėstytas bent vieną semestrą. 

16. „Straipsnis apie taikomas / diegiamas inovacijas dėstomuose moduliuose žurnaluose, kurie WoS ar Scopus duomenų bazėje yra atitinkamos žurnalų 

grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje“ įskaitomas, kai straipsnyje nagrinėjama su dėstomo (-ų) studijų modulio (-ų) didaktika susiję klausimai ir 

straipsnis yra publikuotas. 

17. „Straipsnis apie taikomas / diegiamas inovacijas dėstomuose moduliuose“ įskaitomas, kai straipsnyje nagrinėjama su dėstomo (-ų) studijų modulio 

(-ų) didaktika susiję klausimai ir straipsnis yra publikuotas. 

18. „Pranešimas tarptautinėje konferencijoje apie studijų moduliuose taikomas / diegiamas inovacijas“ įskaitoma, kai pranešimo tematika yra susijusi 

su dėstomo (-ų) modulio (-ų) didaktikos klausimais ir skaitoma tarptautinėje konferencijoje. 

19. „Straipsnis, parengtas kartu su studentu, žurnaluose, kurie WoS ar Scopus duomenų bazėje yra atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar 

trečiajame kvartilyje“ įskaitoma, kai straipsnis su I ar II pakopos, taip pat vientisųjų ar profesinių studijų studentu / absolventu yra publikuotas. 

20. „Veda patirties pasidalinimo seminarus / angl. peer to peer mentorystė“ įskaitoma, kai buvo vesta ne mažiau kaip 16 akademinių valandų 

pedagoginės patirties pasidalinimo seminarų, mokymų, dirbtuvių arba bent metus būta peer to peer mentoriumi (-e), t. y. dalintasi unikaliais dėstymo įgūdžiais 

kartu su kolegomis, ypač pradedančiaisiais dėstytojais. Įskaitomi tik Universiteto neformalaus ugdymo programų registre registruoti ir atestuoti mokymų kursai, 

dirbtuvės ar seminarai, arba įskaitomi mokymai, seminarai, dirbtuvės vesti užsienio organizacijų kvietimu, kai turimas tai patvirtinantis pažymėjimas. Peer to 

peer mentorystė patvirtinama EDU_Lab. 


