
SOCIALINIŲ, HUMANITARINŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS 
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Pareigų 

pavadinimas 

Etato 

dalis 

Studijų kryptis Mokslo kryptis Reikalingos kompetencijos ir patirtis 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Profesorius 1,0 Lingvistika 

N01, 

Vertimas N05 

 

Filologija 

H004 

Mokslų daktaro laipsnis: Humanitarinių mokslų srities, Filologijos krypties. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti studijų modulius technikos kalbos vertimo, vertimo projektų 

valdymo, produkto vystymo, mokslo komunikacijos, mokslinio rašymo ir skaitmeninių įrankių 

temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos studentų 

baigiamiesiems projektams.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filologijos kryptyje, kalbos ir technologijų sąveikos bei 

poveikio visuomenei, vertimo, vertėjo kompetencijų tematikose. Paraiškų išoriniam 

konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, vadovavimas mokslo projektams, 

dalyvavimas mokslinių tinklų veikloje. Dalyvavimas vykdant doktorantūros studijas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Profesorius 1,0 Lingvistika 

N01, 

Vertimas N05 

 

Filologija 

H004 

Mokslų daktaro laipsnis: Humanitarinių mokslų srities, Filologijos krypties. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti studijų modulius akademinės ir dalykinės anglų kalbos, vertimo 

raštu (anglų-lietuvių), viešojo kalbėjimo temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos studentų 

baigiamiesiems projektams.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filologijos kryptyje, vertimo ir kalbų didaktikos 

tematikose. Paraiškų išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, mokslo 

projektų vykdymas, dalyvavimas mokslinių tinklų veikloje. Dalyvavimas vykdant 

doktorantūros studijas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Profesorius 1,0 Sociologija 

J03, 

Komunikacija 

J10, Politikos 

mokslai J02 

Sociologija 

S005, 

Komunikacija 

ir informacija 

S008 

Mokslų daktaro laipsnis: Socialinių mokslų srities, Sociologijos krypties. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti studijų modulius darnaus vystymosi, aplinkosaugos, rizikos 

studijų ir socialinių tyrimų metodų temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos studentų 

baigiamiesiems projektams.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: sociologijos bei komunikacijos ir informacijos 

kryptyse, aplinkosaugos sociologijos ir politikos, rizikos studijų tematikose. Paraiškų 

išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, vadovavimas mokslo projektams, 

dalyvavimas mokslinių tinklų veikloje. Dalyvavimas vykdant doktorantūros studijas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Profesorius 1,0 Filosofija 

N10, 

Komunikacija 

J10 

Filosofija 

H001 

Mokslų daktaro laipsnis: Humanitarinių arba Socialinių mokslų srities. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti studijų modulius medijų filosofijos ir psichologijos, 

audiovizualinės ir skaitmeninės kultūros temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos studentų 

baigiamiesiems projektams.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filosofijos kryptyje, skaitmeninės kultūros, medijų ir 

kino studijų tematikose. Paraiškų išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti rengimas, 

dalyvavimas mokslinių tinklų veikloje. Dalyvavimas vykdant doktorantūros studijas. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 



Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Docentas 1,0 Komunikacija 

J10, 

Sociologija 

J03 

Sociologija 

S005, 

Komunikacija 

ir informacija 

S008 

Mokslų daktaro laipsnis: Socialinių mokslų srities, Sociologijos krypties. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti studijų modulius viešųjų ryšių valdymo, duomenų žurnalistikos, 

darnaus vystymosi ir socialinių tyrimų metodų temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis: I ir II pakopos studentų 

baigiamiesiems projektams.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: sociologijos, komunikacijos ir informacijos mokslų 

kryptyse, socialinių klausimų komunikacijos žiniasklaidoje, politinės komunikacijos ir 

socialinių tinklų analizės tematikose. Paraiškų išoriniam konkursiniam finansavimui pritraukti 

rengimas, mokslo projektų vykdymas.  

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: šiuolaikinių kokybinių ir kiekybinių 

duomenų surinkimo ir analizės socialiniuose moksluose metodų taikymo kompetencijos. 

Turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Docentas 0,5 Muzika P03 Muzika C001 Meno kūrėjo statusas. 

Pedagoginė patirtis: dėstyti muzikos studijų krypties modulius muzikos produkcijos ir 

muzikos programinės įrangos temomis.  

Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis:  I ar II pakopos studentų 

baigiamiesiems (meno) darbams. 

Meninės veiklos vykdymo patirtis: plataus žinomumo kontekste. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 1,0 Vertimas N05, 

Lingvistika 

N01 

Filologija 

H004 

Pedagoginė patirtis: dėstyti akademinės ir dalykinės anglų kalbos, vertimo raštu (anglų-

lietuvių) modulius.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filologijos kryptyje, vertimo, kalbų didaktikos ir 

gretimose tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 0,5 Vertimas N05, 

Lingvistika 

N01 

Filologija 

H004 

Pedagoginė patirtis: dėstyti prancūzų kalbos lygių, vertimo raštu (prancūzų-lietuvių) 

modulius.  

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filologijos kryptyje, vertimo ir gretimose tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

Socialinių, 

humanitarinių 

mokslų ir 

menų 

institutas 

Lektorius 0,5 Vertimas N05, 

Lingvistika 

N01 

Filologija 

H004 

Pedagoginė patirtis: dėstyti ispanų kalbos lygių, vertimo raštu (ispanų-lietuvių) modulius. 

Mokslinės veiklos vykdymo patirtis: filologijos kryptyje, kalbų didaktikos ir gretimose 

tematikose. 

Papildoma reikalinga patirtis ir kompetencijos: turėti studijų ekspertinės veiklos patirties. 

 


