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PANEVĖŢIO KOLEGIJOS  

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ 

ATESTACIJOS IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegija) dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų atestacijos ir viešo konkurso dėstytojo ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti 

organizavimo tvarką.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, 

Panevėžio kolegijos Statutu, Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, 

kitais teisės aktais. 

3. Nuostatuose naudojamos pagrindinės sąvokos: 

3.1. Akredituotas nuotolinis studijų modulis (dalykas) – tai modulio (dalyko) 

pripažinimas tinkamu nuotolinėms studijoms Nuotolinių studijų akreditavimo komisijos sprendimu. 

3.2. Atestacija uţ praėjusią kadenciją (uţ laikotarpį) – dėstytojo ir mokslo darbuotojo  

veiklos rezultatų vertinimas pagal pareigybei nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. 

Vertinami tik Kolegijos vardu paskelbti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai, 

mokslo publikacijos ir metodinės priemonės, sukurti ar atlikti (eksponuoti) meno kūriniai ir kita 

veikla. 

3.3. Aukštojo mokslo kvalifikacija – kvalifikacinis laipsnis, mokslo daktaro laipsnis, 

meno daktaro laipsnis, taip pat kvalifikacija, kurią suteikia aukštoji mokykla, turinti kompetentingos 

institucijos pritarimą tai kvalifikacijai teikti. 

3.4. Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, skirtas studijų 

reikmėms ir pasižymintis individualia metodine prieiga.  

3.5. Autorinis lankas – 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000 

cm2 spausdinto ploto iliustracijų. Jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko 

atitikmeniu laikomi 14 puslapių. Jei mokslo darbas yra elektroninėje laikmenoje, tai autorinis lankas 

apskaičiuojamas tik spaudos ženklais (įskaičiuojant tarpelius). 

3.6. Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje 

mokykloje. Dėstytojų pareigybės – profesorius, docentas, lektorius ir asistentas. 

3.7. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija – komisija, 

vykdanti dėstytojų ar mokslo darbuotojų atestaciją, konkursus Kolegijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigoms eiti ir atliekanti dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo komisijos funkcijas. 

3.8. Eksperimentinė plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi, sukauptu 

pažinimu grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus 

produktus ar procesus arba tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės 

tobulinti moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, 

kultūros ir visuomenės problemų sprendinius. 

3.9. Eksperimentinės plėtros darbas – veiklos, paremtos moksliniais tyrimais ir per 

praktinę patirtį sukauptu pažinimu, rezultatas: sukurtos naujos medžiagos, produktai ir įrenginiai, 

diegti nauji procesai, sistemos ir paslaugos arba iš esmės patobulinti jau sukurti ar įdiegti, taip pat 

sukurti, įdiegti arba iš esmės patobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi žmogaus, kultūros 

ir visuomenės problemų sprendiniai. 
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3.10. Kadencija – 5 (penkerių) metų laiko tarpas, skaičiuojamas nuo dėstytojo ar mokslo 

darbuotojo darbo sutarties įsigaliojimo dienos. 

3.11. Konferencijos darbų leidinys – vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo 

dalis), kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję 

recenzuojamiems leidiniams įprastos recenzavimo (peer review) procedūros. 

3.12. Konkursas – pretendentų į konkursines pareigas atranka, vykdoma pagal šiuos 

Nuostatus. 

3.13. Kviestinis dėstytojas – Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijos dėstytojas, 

terminuotai (ne ilgiau kaip 2 metus) dirbantis pedagoginį darbą Kolegijoje. 

3.14. Kviestinis mokslo darbuotojas - Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijos 

mokslo darbuotojas, terminuotai (ne ilgiau kaip 2 metus) dirbantis mokslinį darbą Kolegijoje. 

3.15. Leidiniai referuojami duomenų bazėse – straipsniai ir kiti leidiniai paskelbti 

referuojamose duomenų bazėse. 

3.16. Meno kūrinys – viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, 

kino, šokio, muzikos, literatūros ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, 

atitinkantis konkrečioje meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus. 

3.17. Mokymo/si ar metodinė priemonė – leidinys ar darbas (mokomoji knyga, studijų 

knyga, mokymo/si rinkinys, žodynas ir kt.), skirtas mokymui/si ar savarankiškoms studijoms ir 

Kolegijos nustatyta tvarka recenzuotas bei leidybos komisijos pripažintas.   

3.18. Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį. 

3.19. Mokslo darbuotojas – tyrėjas, einantis vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo 

mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo pareigas ir mokslininkas 

stažuotojas. 

3.20. Mokslo monografija – neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir 

(arba) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo bei originalumo ir 

kiekvienai mokslo sričiai savi moksliškumo elementai. Monografija privalo turėti  ISBN numerį, 

mažiausia įskaitoma apimtis – 8 (aštuoni) autoriniai lankai.  

3.21. Mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje ar (ir) turintis 

konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, 

ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje 

mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus. 

3.22. Neeilinė atestacija – neperiodiškai vykdomas Kolegijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų  atitikties pareigybės minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinimas. 

3.23. Pripaţintas menininkas – kūrėjas arba meno kūrinių atlikėjas, kurio kūrybinę veiklą 

apibūdina menui ir kultūrai ypač reikšmingi kūriniai, įgyvendinti Lietuvoje arba (ir) užsienyje, 

pelnę platų visuomenės ir meno specialistų pripažinimą, įvertinti prestižinėmis tarptautinėmis arba 

nacionalinėmis premijomis bei kitokiais aukštais apdovanojimais, arba (ir) kuris yra išugdęs 

pasižymėjusių menininkų ir atitinka aukštosios mokyklos, kurioje jis siekia eiti arba eina pareigas, 

nustatytus reikalavimus. 

3.24. Projektas – laikina veikla, skirta unikalaus produkto ar paslaugos sukūrimui, turinti 

savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius. Priklausomai nuo finansavimo šaltinių projektai 

skirstomi į Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nacionalinius ir tarptautinius projektus, pagal 

pobūdį gali būti infrastruktūros, mokslo, studijų, kultūros ir kitokie projektai. 

3.25. Projektinė veikla – projektų inicijavimas, įgyvendinimas ir jų kokybės valdymas. 

3.26. Recenzuojamas mokslo leidinys – Lietuvos ar užsienio periodinis, tęstinis arba 

vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami 

remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) rašytinėmis išvadomis. 

3.27. Taikomasis mokslo darbas − mokslinio teksto vertimai, mokslo išteklių 

publikacijos (mokslinės faksimilės, mokslo žodynai, mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos, 

mokslinės bibliografijos, mokslo atlasai, tipologiniai ir teminiai žemėlapiai, mokslo katalogai, 

moksliniai paminklų sąvadai, leksikografiniai šaltiniai, terminologijos ir kalbos vartojimo praktikos 

darbai), mokslo bibliografijos leidiniai, svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, 
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Vyriausybės) teisės aktų projektų, išvadų ir atsiliepimų dėl teisės aktų projektų, teritorijų planų ir 

pan. rengimas. 

3.28. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir/ar teoriniai pažinimo darbai, 

atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami  specifiniams praktiniams tikslams pasiekti 

arba uždaviniams spręsti. 

3.29. Tarptautiniai mokslo leidiniai – Mokslinės informacijos instituto Thomson Reuters 

Web of Knowledge (ISI Web of Science) duomenų bazėje referuojami leidiniai.  

3.30. Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, 

konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba 

vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams. 

4. Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacija, konkursai dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigoms eiti vykdomi laikantis viešumo, skaidrumo, lygybės, nešališkumo, 

objektyvumo, nediskriminavimo principų. 

5.  Likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo 

kadencijos pabaigos ar atsiradus dėstytojo ar mokslo darbuotojo poreikiui Kolegijos direktorius gali 

skelbti viešą konkursą dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti. 

6. Kolegijos dėstytojai ar mokslo darbuotojai (išskyrus kviestinius dėstytojus ar kviestinius 

mokslo darbuotojus) į pareigas skiriami laimėjus viešą konkursą pareigoms eiti. Su jais sudaromos 

terminuotos darbo sutartys 5 (penkerių) metų kadencijai, išskyrus 7, 8, 9, 10 punktuose nurodytus 

atvejus. 

7. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas Kolegijoje vieneriems metams gali 

būti priimamas asmuo, turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro 

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

8. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo 

darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo 

atestuojamas kas 5 (penki) metai. Laikotarpis, kuriuo asmeniui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, 

tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, ligos (daugiau kaip 120 dienų) į 5 (penkerių) metų 

laikotarpį neįskaičiuojamas. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš užimamų pareigų.  

9. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu. 

10. Dėstytojas ar mokslo darbuotojas gali būti kviečiamas dirbti Kolegijoje ne ilgesniam 

kaip 2 (dviejų) metų laikotarpiui pagal terminuotą darbo sutartį. Šiems dėstytojams ir mokslo 

darbuotojams Nuostatuose numatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma. 

 

II. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS IR PRIĖMIMO 

KOMISIJA  

 

11. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijai ir viešam konkursui vykdyti, suderinus su 

Akademine taryba, Kolegijos direktoriaus įsakymu 5 (penkerių) metų kadencijai sudaroma 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija (toliau – DAPK) iš 9 (devynių) 

narių:  

11.1. 3 (trys) nariai yra socialinių partnerių atstovai iš vykdomų studijų programų studijų 

krypčių grupių ar menų studijų krypčių grupės. Šiuos narius deleguoja Akademinė taryba, 

atsižvelgiant į fakultetų akademinių bendruomenių (išskyrus studentus) teikimus.  

11.1. punkto pakeitimas 2019-04-03, Akademinės tarybos nutarimas Nr. V4-5.  

11.2. 3 (trys) nariai yra dėstytojai ir/ar mokslo darbuotojai iš vykdomų studijų programų 

studijų krypčių grupių ar menų studijų krypčių grupės. Šiuos narius deleguoja fakultetų akademinės 

bendruomenės (išskyrus studentus). 

11.3. Kolegijos direktorius yra DAPK narys pagal pareigas. 

11.4. 1 (vienas) narys yra studentas, deleguotas Studentų atstovybės nustatyta tvarka. 

11.5. 1 (vienas) narys yra Kolegijos darbo tarybos deleguotas atstovas. 

11.5. punkto pakeitimas 2019-05-09, Akademinės tarybos nutarimas Nr. V4-7.  



 4 

11.6. Rengiant konkursą profesoriaus pareigoms eiti, DAPK sudėtis konkurso vykdymo 

laikotarpiui papildoma 1 (vienu) asmeniu – tarptautiniu ekspertu (jam sutikus), kuris skiriamas 

Kolegijos direktoriaus įsakymu Akademinei tarybai pritarus. Tarptautinis ekspertas kandidato  

vertinimą gali pateikti raštu. 

12. DAPK savo veikloje vadovaujasi Kolegijos  direktoriaus įsakymu  patvirtintu darbo 

reglamentu ir vykdo šias funkcijas:  

12.1. Atestuoja dėstytojus ir  mokslo darbuotojus. 

12.2. Organizuoja ir vykdo konkursus Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms 

eiti. 

13. DAPK posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai DAPK 

narių. DAPK sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. DAPK narys pats 

dalyvaujantis viešame konkurse ar atestuojamas, neturi teisės balsuoti, sprendžiant jo pareigybės 

klausimą. 

 

III. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJA  

 

14. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacija gali būti eilinė ir neeilinė. 

15. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas ir terminuotas (5 metų) 

darbo sutartis, eilinė atestacija vykdoma kas 5 (penkeri) metai. Atestacija skelbiama Kolegijos 

direktoriaus įsakymu ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestacijos laikotarpio arba kadencijos pabaigos (į šį laikotarpį 

neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai). Jeigu dėstytojui ar mokslo darbuotojui kadencija ar 

atestacijos laikotarpis baigiasi mokslo metų viduryje, dėstytojo ar mokslo darbuotojo prašymu 

kadencijos ar atestacijos laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų mokslo metų 

pabaigos. 

16. Dėstytojų ir mokslo darbuotojo neeilinė atestacija gali būti vykdoma ne dažniau kaip 

kartą per metus, ne anksčiau kaip po 1 (vienerių) metų nuo darbo atitinkamose pareigose pradžios. 

Neeilinė atestacija gali būti skelbiama: 

16.1. Jei dėstytojas ar mokslo darbuotojas per kadenciją ar atestacijos laikotarpį du kartus 

neįvykdo suplanuoto darbo krūvio. 

16.2. Dėstytojo ar mokslo darbuotojo prašymu. 

17. Nutarimą dėl neeilinės dėstytojo ar mokslo darbuotojo atestacijos priima Akademinė 

taryba Kolegijos direktoriaus teikimu, įvertinus argumentuotą fakulteto dekano siūlymą.   

18. Dėstytojo ar mokslo darbuotojo neeilinė atestacija skelbiama Kolegijos direktoriaus 

įsakymu. Dėstytojas apie numatomą neeilinę atestaciją informuojamas pasirašytinai ne vėliau kaip 

prieš 2 mėnesius iki neeilinės atestacijos pradžios.  

19. Su Kolegijos direktoriaus įsakymu dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos (tiek 

eilinės, tiek neeilinės) dėstytojai ir mokslo darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Mokslo 

darbuotojo atestacijos tvarka nustatoma atskiru Akademinės tarybos nutarimu. 

20. Dėstytojo eilinė atestacija vykdoma dviem etapais: dėstytojo veiklos vertinimas 

fakultete ir dėstytojo atestavimas DAPK posėdyje. Vertinimui pateikiami dėstytojo mokslinės ir 

metodinės veiklos rezultatų per atestacijos laikotarpį ar kadenciją sąrašas ir rezultatus įrodantys 

dokumentai (2 priedas). 

21. Dėstytojo  veiklos vertinimas fakultete: 

21.1. Likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki dėstytojo atestacijos laikotarpio ar 

kadencijos pabaigos, fakulteto  akademinės bendruomenės (išskyrus studentus) susirinkime, 

vadovaujantis Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų atestacijai per atestacijos laikotarpį 

ar kadenciją rodiklių sąrašu (1 priedas), vertinama atestuojamų fakulteto dėstytojų veikla.   

Dėstytojas fakulteto dekanui pateikia mokslinės ir metodinės veiklos rezultatų sąrašą (2 priedas).  

Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkime paprasta balsų dauguma patvirtinami arba 

nepatvirtinami dėstytojo mokslinės ir metodinės veiklos rezultatai už atestacijos laikotarpį arba 

kadenciją.  
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21.2. Jeigu dėstytojas kadencijos ar nustatytu laikotarpiu dirbo ne visu etatu, o etato 

dalimi, skaičiuojamas etato dydžio vidurkis per atestuojamąjį laikotarpį, o dėstytojų pareigybių 

kvalifikaciniams reikalavimams nustatyti rodikliai proporcingai atitinkama dalimi mažinami. 

21.3. Mokslo straipsniai, monografijos, mokymo(si) ar metodinės priemonės ir kt.  turi būti 

užregistruotos Kolegijoje nustatyta tvarka. 

21.4. Mokslinės ir metodinės veiklos rezultatai į sąrašą įtraukiami ir vertinami tik 1(vieną) 

kartą. Nustačius  mokslinės ir metodinės veiklos rezultato kartojimo atvejį, visi su juo susiję įrašai 

anuliuojami.  

 22. Dėstytojo atestavimas DAPK posėdyje: 

 22.1. Po dėstytojo mokslinės ir metodinės veiklos įvertinimo  už  atestacijos laikotarpį ar 

kadenciją fakultete, dėstytojas iki nustatyto termino Personalo ir dokumentų valdymo skyriui 

pateikia šiuos dokumentus: 

22.1.1. Prašymą dėl atestavimo DAPK posėdyje (3 priedas). 

22.1.2. Gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV) (4 priedas). 

22.1.3. Fakulteto dekano pasirašytą dėstytojo mokslinės ir metodinės veiklos rezultatų 

sąrašą (2 priedas). 

22.1.4. Atestavimo kortelę (5 priedas). 

22.1.5. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), 

praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra). 

 22.2. Informacija apie DAPK posėdžio datą, vietą ir laiką skelbiama Kolegijos 

internetiniame puslapyje www.panko.lt  ir teikiama fakultetų dekanams elektroniniu paštu. 

Atestuojamasis, svarstant jo kandidatūrą ir atitinkamo fakulteto dekanas turi teisę dalyvauti DAPK 

posėdyje. DAPK nutarimas dėl  dėstytojo atestavimo ar neatestavimo priimamas  atestuojamajam ir 

fakulteto dekanui nedalyvaujant. 

 22.3. Su DAPK nutarimu atestuojamasis supažindinamas pasirašytinai Personalo ir 

dokumentų valdymo skyriuje per 3 (tris) darbo dienas  nuo nutarimo priėmimo dienos. 

Nesutinkantis su DAPK nutarimu atestuojamasis per 2 (dvi) darbo dienas nuo susipažinimo 

pasirašytinai dienos turi teisę pateikti apeliaciją Kolegijos direktoriui. Kolegijos direktoriaus 

sudaryta apeliacinė komisija išnagrinėja apeliaciją per 10 (dešimt) darbo dienų. Apeliantas gali 

dalyvauti apeliacinės komisijos posėdyje. 

22.4. Jeigu atestavimo metu nustatoma, kad dėstytojas atitinka jo pareigybei  nustatytų  

rodiklių sąraše nurodytas veiklas ir dėstytojo veiklos privalomų rodiklių skaičius  viršija daugiau 

nei 5 (penkis) kartus minimalų privalomų rodiklių skaičių atitinkamai pareigybei, fakulteto dekano 

teikimu, Kolegijos direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas pareigybinio atlyginimo koeficientas 

kadencijos arba atestacijos laikotarpiui.  

 23. Neatestuotas dėstytojas atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IV. VIEŠO KONKURSO DĖSTYTOJO IR MOKSLO DARBUOTOJŲ 

PAREIGOMS EITI TVARKA  

 

24. Kolegijos direktorius skelbia viešą konkursą dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms 

eiti: 

24.1. Likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki dėstytojo ar mokslo darbuotojo 

kadencijos pabaigos fakulteto dekano teikimu; 

24.2. Esant poreikiui priimti dėstytoją ar mokslo darbuotoją į laisvą darbo vietą, gavus 

motyvuotą fakulteto dekano teikimą, paprastai likus ne mažiau kaip 2 (dviems) mėnesiams iki 

dėstytojo ar mokslo darbuotojo darbo pradžios. 

25. Pranešimas apie viešą konkursą dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti 

skelbiamas Kolegijos ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ir šalies, o jeigu tikslinga, – ir 

kitose tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse.  

26. Kandidatai  pareigoms eiti iki viešo konkurso skelbime nustatytos datos Personalo ir 

dokumentų valdymo skyriui pateikia šiuos dokumentus: 

http://www.panko.lt/
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 26.1. Prašymą (6 priedas); 

26.2. Asmens dokumento kopiją; 

26.3. Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, 

anketą (7 priedas);  

26.4. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų 

atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato  

nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją anketoje (26.3 p.)); 

26.5. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), 

praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į 

pateiktą informaciją anketoje (26.3 p.)). 

 27. Po viešo konkurso skelbime nurodytos dokumentų pateikimo datos per 2 (dvi) darbo 

dienas Personalo ir dokumentų valdymo skyrius kandidatų dokumentus perduoda DAPK 

pirmininkui.  

 28. DAPK pirmininkas viešą konkursą organizuoja per 30 (trisdešimt) dienų nuo 

dokumentų gavimo iš Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus dienos. Viešo konkurso data ir 

laikas skelbiami Kolegijos internetiniame puslapyje www.panko.lt ir teikiama kandidatams jų 

prašymuose nurodytais  el. pašto adresais.  DAPK posėdyje gali dalyvauti atitinkamo fakulteto 

dekanas, į kurio motyvuotą teikimą atsižvelgiant, paskelbtas viešas konkursas. Kandidatui sutikus, 

jo  kandidatūra DAPK posėdyje gali būti svarstoma kandidatui nedalyvaujant.  

 29. Viešo konkurso laimėtojas nustatomas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. Su 

DAPK nutarimu  kandidatai, dalyvaujantys DAPK posėdyje,  supažindinami žodžiu  viešo 

konkurso dieną. Per 2 (dvi) darbo dienas po DAPK posėdžio visiems kandidatams elektroniniu 

paštu (prašyme dėl dalyvavimo viešame konkurse nurodytu adresu) išsiunčiamas DAPK posėdžio 

nutarimas (protokolo išrašas).  

 30. Kandidatas, nesutinkantis su viešo konkurso rezultatais, per 2 (dvi) darbo dienas nuo 

informacijos apie viešo konkurso rezultatus gavimo elektroniniu paštu, turi teisę paduoti apeliaciją 

Kolegijos direktoriui, kuris sudaro Apeliacinę komisiją. Apeliacinė komisija turi išnagrinėti 

apeliaciją per 10 (dešimt) darbo dienų. 

 31. Per 5 (penkias) darbo dienas po viešo konkurso visi jame dalyvavusių kandidatų 

dokumentai perduodami saugoti Personalo ir dokumentų valdymo skyriui. Viešam konkursui 

pateikti dokumentai kandidatams negrąžinami. 

 32. Kolegijos direktorius, vadovaudamasis DAPK arba Apeliacinės komisijos nutarimais,  

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka  nutraukia ir/ar sudaro ir/ar keičia darbo sutartis.  

 

V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS, DALYVAUJANTIEMS 

KONKURSE EITI DĖSTYTOJO AR MOKSLO DARBUOTOJO PAREIGAS  

 

 33. Bendrieji atitikimo dėstytojo pareigoms kriterijai pagal prioritetą yra:  

33.1. Ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginta aukštojo mokslo 

kvalifikacija. 

33.2. Pedagoginio ir/ar praktinio darbo patirtis pretenduojamo dėstyti dalyko/ų studijų 

kryptyje. 

33.3. Kolegijos veiklos strategijos tikslų, principų ir prioritetų įgyvendinimo galimybės. 

33.4. Užsienio kalbų mokėjimas. 

33.5. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

34. Kandidatų uţimti profesoriaus pareigas privalomi reikalavimai (išskyrus meno 

srities): 

34.1. Mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje 

mokykloje stažą, dirbę docento pareigose ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu ne mažiau kaip 5 

metus, vykdantys mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, 

skelbiantys mokslines publikacijas. 

34.2. Per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

http://www.panko.lt/
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34.2.1. Paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo 

periodiniuose leidiniuose (iš jų ne mažiau kaip 3 referuojamose duomenų bazėse); 

34.2.2. Paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

leidiniuose (iš jų ne mažiau kaip 1 straipsnį tarptautiniuose mokslo leidiniuose) ir parengė mokslo 

monografiją (autoriaus indėlis ne mažiau 4 spaudos lankai) arba vadovėlį; 

34.2.3. Paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

leidiniuose (iš jų ne mažiau kaip 1 straipsnį tarptautiniuose mokslo leidiniuose) ir vadovavo ne 

mažiau kaip 1 mokslo projektui. 

35. Kandidatų uţimti docento pareigas privalomi reikalavimai (išskyrus meno srities):  

35.1. Mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje 

mokykloje stažą, dirbę docento/lektoriaus pareigose ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu ne mažiau 

kaip 3 metus,  vykdantys mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

darbus, skelbiantys mokslines publikacijas. 

35.2. Per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  

35.2.1. Paskelbė mokslo monografiją (autoriaus indėlis ne mažiau 4 spaudos lankai) arba 

vadovėlį ir ne mažiau 1 straipsnį referuojamose duomenų bazėse; 

35.2.2. Paskelbė ne mažiau kaip 4 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose 

leidiniuose (iš jų ne mažiau 2 straipsnius referuojamose duomenų bazėse); 

35.2.3. Paskelbė ne mažiau 3 mokslinius straipsnius referuojamose duomenų bazėse. 

36. Kandidatų uţimti lektoriaus pareigas privalomi reikalavimai (išskyrus meno 

srities): 

36.1. Dėstytojai, turintys ne mažesnį kaip 3 metų praktinio darbo dėstomo dalyko srityje 

arba dėstytojo darbo aukštojoje mokykloje stažą, dirbę asistento pareigose ne mažesniu nei 0,25 

etato krūviu ne mažiau kaip 2 metus. 

36.2. Per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų:  

36.2.1. Parengė recenzuotą mokymo/si ar metodinę priemonę, naudojamą aukštojoje 

mokykloje pagal studijų sritį, kurioje kandidatuoja užimti lektoriaus pareigas, skaitė pranešimą ne 

mažiau   1 tarptautinėje konferencijoje; 

36.2.2. Paskelbė ne mažiau 1 mokslo straipsnį pagal atitinkamą mokslo sritį 

recenzuojamame periodiniame leidinyje, skaitė ne mažiau 1 pranešimą tarptautinėje konferencijoje; 

36.2.3. Įgyvendino ne mažiau kaip 1 mokslinį tyrimą ar eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros darbą, paskelbė ne mažiau 1 mokslo straipsnį pagal atitinkamą mokslo sritį 

recenzuojamame periodiniame leidinyje. 

37. Kandidatų uţimti asistento pareigas privalomi reikalavimai: 

37.1. Tenkina bendruosius atitikimo pareigoms kriterijus. 

38. Kandidatų uţimti menų studijų krypčių grupės profesoriaus pareigas privalomi 

reikalavimai: 
38.1. Pripažinti menininkai, turintys ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje 

mokykloje stažą, dirbę docento pareigose ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu ne mažiau kaip 5 

metus, sukūrė Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingų kūrinių arba yra pasižymėję meno kūrinių 

atlikėjai ir jų meninė-kūrybinė veikla įvertinta prestižinėmis tarptautinėmis arba nacionalinėmis 

premijomis ar/ir kitais apdovanojimais, ar/ir yra išugdę pasižymėjusių menininkų, kolektyvų. 

38.2. Per pastaruosius 5 metus įvykdė bent vieną iš šių reikalavimų: 

38.2.1. Įgijo pripažinimą Lietuvoje ar/ir užsienyje bent 5 reikšmingais meno projektais ir 

kita nuolatine kūrybine veikla. Profesoriaus, pripažinto menininko kūrybinę veiklą liudija 

reikšmingi meno kūriniai ar/ir renginiai (muzikos, spektaklių, koncertų, parodų, garso ar vaizdo 

įrašai, meno projektai ir panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestižinėse šalies bei užsienio 

salėse, teatruose, meno festivaliuose, konkursuose, galerijose, išspausdinti prestižiniuose leidiniuose 

ir kūryba palankiai įvertinta Lietuvos ar/ir užsienio spaudoje meno specialistų; 

38.2.2. Vedė meistriškumo kursus, parengė viešoje meninėje veikloje dalyvaujančius 

menininkus ar/ir kolektyvą, dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, koncertuose, 

festivaliuose, parodose, meno projektuose, ar/ir vadovavo ne mažiau trim meniniams projektams; 
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38.2.3. Parengė bent 1 autorinį kūrybos leidinį, ar/ir mokslinę monografiją (autoriaus 

indėlis ne mažiau penki spaudos lankai) arba vadovėlį, paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslinius 

straipsnius recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose (iš jų ne mažiau kaip 1 straipsnį 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose), skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei 

praktinėse konferencijose. 

39. Kandidatų uţimti menų studijų krypčių grupės docento pareigas privalomi 

reikalavimai: 

39.1. Pripažinti menininkai, turintys ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje 

mokykloje stažą, dirbę docento/lektoriaus pareigose ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu ne mažiau 

kaip 3 metus, sukūrė Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingų kūrinių arba yra pasižymėję meno 

kūrinių atlikėjai ir jų meninė-kūrybinė veikla įvertinta prestižinėmis tarptautinėmis arba 

nacionalinėmis premijomis ar/ir kitais apdovanojimais, ar/ir yra išugdę pasižymėjusių menininkų, 

kolektyvų. Pirmenybę eiti docento pareigas turi meno aspirantūrą ar (ir) meno doktorantūrą baigęs 

ir atitinkamą kvalifikacinį laipsnį įgijęs asmuo bei įvykdęs bent vieną šių reikalavimų:  

39.1.1. Įgijo pripažinimą Lietuvoje ir/ar užsienyje bent 3 reikšmingais meno projektais ir 

kita nuolatine kūrybine veikla. Docento, pripažinto menininko kūrybinę veiklą liudija reikšmingi 

meno kūriniai ar/ir renginiai (muzikos, spektaklių, koncertų, parodų, garso ar vaizdo įrašai, meno 

projektai ir panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestižinėse šalies bei užsienio salėse, 

teatruose, meno festivaliuose, konkursuose, galerijose, išspausdinti prestižiniuose leidiniuose ir 

kūryba palankiai įvertinta Lietuvos ar/ir užsienio spaudoje meno specialistų; 

39.1.2. Vedė meistriškumo kursus, parengė viešoje meninėje veikloje dalyvaujančius 

studentus ar/ir kolektyvą, dalyvavo tarptautiniuose ar/ir nacionaliniuose konkursuose, koncertuose, 

festivaliuose, parodose, meno projektuose, ar/ir vadovavo ne mažiau dviem meniniams projektams; 

39.1.3. Parengė bent 1 autorinį kūrybos leidinį, ar/ir studijų knygą (autoriaus indėlis ne 

mažiau keturi spaudos lankai) arba vadovėlį, paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius 

recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose (iš jų ne mažiau 2 straipsnius  referuojamose duomenų 

bazėse), skaitė pranešimų tarptautinėse ar respublikinėse mokslinėse bei praktinėse konferencijose, 

seminaruose. 

40. Kandidatų uţimti menų studijų krypčių grupės  lektoriaus pareigas privalomi 

reikalavimai: 

40.1. Pripažinti menininkai, turintys ne žemesnį kaip meno daktaro kvalifikacinį laipsnį 

arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo aukštojoje 

mokykloje stažą, dirbę asistento pareigose ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu ne mažiau kaip 2 

metus, sukūrė Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingų kūrinių arba yra pasižymėję meno kūrinių 

atlikėjai ir jų meninė-kūrybinė veikla įvertinta premijomis ir kitais apdovanojimais, ar/ir yra išugdę 

pasižymėjusių menininkų, kolektyvų. Pirmenybę eiti lektoriaus pareigas turi meno doktorantūrą 

baigęs ir atitinkamą kvalifikacinį laipsnį įgijęs asmuo bei įvykdęs bent vieną šių reikalavimų:  

40.1.1. Įgijo pripažinimą Lietuvoje bent 2 reikšmingais meno projektais ir kita nuolatine 

kūrybine veikla. Lektoriaus, pripažinto menininko kūrybinę veiklą liudija reikšmingi meno kūriniai 

ar/ir renginiai (muzikos, spektaklių, koncertų, parodų, garso ar vaizdo įrašai, meno projektai ir 

panašiai), pristatyti ar kitaip įgyvendinti prestižinėse šalies salėse, teatruose, meno festivaliuose, 

konkursuose, galerijose, išspausdinti prestižiniuose leidiniuose ir kūryba palankiai įvertinta 

Lietuvos spaudoje meno specialistų; 

40.1.2. Vedė atviras paskaitas, dirbo meninį - kūrybinį darbą individualiai ar/ir su 

meniniais kolektyvais miesto bei šalies salėse, parengė viešoje meninėje veikloje dalyvaujančius 

studentus ar/ir kolektyvą, dalyvavo nacionaliniuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose, 

parodose, meno projektuose, ar/ir įgyvendino 1 reikšmingą meno projektą ir kitą kūrybinę veiklą; 

40.1.3. Publikavo vadovėlį aukštajai mokyklai arba metodinių priemonių, paskelbė ne 

mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, skaitė pranešimų 

respublikinėse mokslinėse bei praktinėse konferencijose, seminaruose. 

41. Kandidatų uţimti menų studijų krypčių grupės pareigas privalomi reikalavimai: 

41.1. Tenkina bendruosius atitikimo pareigoms kriterijus. 
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42. Kandidatų uţimti dėstytojo pareigas (profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento) 

pirmenybę suteikiantys faktai ir veiklos prioriteto tvarka:  

42.1. Vadovavo studentų tiriamiesiems darbams, publikuotiems periodiniuose leidiniuose. 

42.2. Parengė modulį viena iš plačiausiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, 

vokiečių, prancūzų) ir/arba dirbo su užsienio studentais. 

42.3. Įgyvendino mokslinius ir/ar mokslo taikomuosius tyrimus (meninę veiklą). 

42.4. Atestavo modulius (dalykus), nuotolinių studijų modulius (dalykus). 

42.5. Dalyvavo mokslinės ar/ir praktinės veiklos stažuotėse. 

42.6. Atliko užsakomuosius darbus, generuojančius aukštosios mokyklos pajamas. 

42.7. Dalyvavo tarptautinių ir nacionalinių projektų rengime bei vykdyme. 

44.8. Skaitė paskaitas pagal tarptautines mainų programas. 

42.9. Dalyvavo studijų programų, aukštųjų mokyklų vertinime ar ekspertinėje veikloje. 

42.10. Vykdė darbo aukštojoje mokykloje gerosios patirties sklaidą (autoriniai seminarai, 

atviros paskaitos, pranešimai ir kt.). 

43. Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems viešame konkurse eiti 

mokslo darbuotojo pareigas nustatomi atskiru Akademinės tarybos nutarimu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44. Nuostatai tvirtinami ir gali būti keičiami Kolegijos Akademinės tarybos nutarimu. 

45. Nuostatai skelbiami  Kolegijos internetiniame puslapyje www.panko.lt 

45. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir viešo konkurso dėstytojo ir mokslo 

darbuotojų pareigoms eiti klausimus, neaptartus Nuostatuose, sprendžia Kolegijos Akademinė 

taryba. 

 

________________________________ 

                                                                        

 



   

 

1 priedas  
DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATESTACIJAI PER KADENCIJĄ AR ATESTACIJOS LAIKOTARPĮ RODIKLIŲ 

SĄRAŠAS 

 

 

Rodiklių sąrašas 

Rodikliai (vienetais) 

Pastabos Profesoriui Docentui Lektoriui Asistentui 

Privalo-

mas  
Bendras  

Privalo-

mas  
Bendras  

Privalo-

mas 
Bendras  

Privalo-

mas  
Bendras  

1 PEDAGOGINĖ IR METODINĖ VEIKLA 

 Darbas studijų programos komitete  

1 

 

6 

 

1 

 

5 

1 

4 

 

3 

 

 

Jei vadovėlį, 

studijų knygą, 

metodinį leidinį, 

mokymo-

mokymosi 

priemonę 

parengė ne 

daugiau kaip 3 

dėstytojai, 

įskaityti visiems 

kaip rodiklį; 

 jei daugiau kaip 

3 autoriai –  

įskaityti kaip 

rodiklio dalį 

Darbas savianalizės suvestinės rengimo darbo grupėje ir pogrupiuose  

Darbas naujos studijų programos rengimo darbo grupėje  

 Studijų dalykų (modulių) atestavimas 1 1 1 1 
Nuotolinių studijų dalykų (modulių) akreditavimas  1 

1 

 

 

Vadovėlis, studijų knyga, metodinis leidinys, mokymo-mokymosi priemonė 

studentams (parengta ir išleista vadovaujantis Kolegijos Mokymo priemonių 

leidybos organizavimo tvarkos aprašu) 

 

1  

 Parengtas studijų dalykas (modulis) viena iš Europos Sąjungoje plačiausiai 

vartojamų kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ir rusų kalba 

1 
  

Parengtas naujas dalykas (modulis)      

 Vadovavimas studento viešai pristatytam tiriamajam darbui, publikuotam 

konferencijos leidinyje  
 

1 1 

 

Studento ar studentų grupės parengimas specialybės konkursui (miesto, 

regiono, respublikos, tarptautiniam) 

  

2 MOKSLO TAIKOMOJI (MEN0)  VEIKLA IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 

 Užsakomųjų  taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas  2 

11 

1 

7 

 

3 

 

1 

Jei taikomąjį 

mokslinį tyrimą, 

eksperimentinės 

plėtros darbą 

atliko ar parengė  

straipsnį, 

pranešimą ne 

daugiau kaip 3 

dėstytojai, 

įskaityti visiems 

kaip rodiklį; 

 jei daugiau kaip 

3 autoriai –  

įskaityti kaip 

rodiklio dalį   

Vidinių taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas      

Pranešimai respublikinėse mokslinėse konferencijose   

2 1 

 

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose 2 
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Ekspertinė veikla – dalyvauta studijų programų vertinimo, aukštųjų mokyklų 

vertinimo ekspertų grupių darbe ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konsultacinė veikla išorės įstaigose ir organizacijose      

Eksperimentinės plėtros darbai: išoriniai užsakomieji darbai pagal socialinių 

partnerių, kitų institucijų paraiškas (išskyrus tyrimus, konsultacijas) 

 
   

 Paskelbta mokslo monografija, studija, fundamentinis ir originalus teorinis 

mokslo darbas 

 
   

Paskelbti straipsniai periodiniuose mokslo taikomuosiuose leidiniuose  

(ISSN; ISBN)  

2 
2 1  

Paskelbti straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose 1 
2 

  

Paskelbti straipsniai referuojamuose duomenų bazėse 3   

Mokymo/mokymosi priemonių, straipsnių recenzavimas      

 Taikoma tik menų  srities dėstytojams   

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

7 

 

3 

 

1 

 

 Autorinis kūrybos leidinys, vadovėlis, studijų knyga, metodinis leidinys, 

mokymo-mokymosi priemonė studentams (parengta ir išleista vadovaujantis 

Kolegijos Mokymo priemonių leidybos organizavimo tvarkos aprašu) 

1 

1   

 

Pripažinti Lietuvoje ir/ar užsienyje reikšmingi meno projektai bei kita 

nuolatinė kūrybine veikla 

2 
1   

 

Vesti meistriškumo kursai, autoriniai seminarai 2 1    

Parengti viešoje meninėje veikloje dalyvaujantys menininkai ar/ir kolektyvai, 

dalyvauta tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, koncertuose, 

festivaliuose, parodose, meno projektuose, ar/ir vadovavo meniniams 

projektams 

2 

1 1  

 

Paskelbti straipsniai periodiniuose mokslo taikomuosiuose leidiniuose  

(ISSN; ISBN)  

1 
1 1  

 

Paskelbti straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose 1     

Paskelbti straipsniai referuojamuose duomenų bazėse 1 1    

 

 
Paskelbti straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pranešimai respublikinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose  1    

3 PROJEKTINĖ IR ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 Dalyvavimas  ERASMUS+ ir kituose studijų mobilumo projektuose  

1 

4 

1 

3 

 

2 

 

1 

 

Darbas su studijuoti atvykusiu studentu pagal ERASMUS+ ir kitus studijų 

mobilumo projektus 
  

 

Skaitytos paskaitos pagal tarptautines mainų  programas    

Darbas organizuojant akademinius renginius kolegijoje   (mokslines 

konferencijas, seminarus, specialybės konkursus ir kt.) 

 
 1  

 

Dalyvavimas tarptautinių, nacionalinių, regioninių savivaldybių projektų 

rengime ir vykdyme 

2 
   

 

Darbas kolegijos darbo grupėse, komisijose, tarybose, susijusiose su 

akademinė veikla  (atitinkamos darbo grupės, komisijos, tarybos vadovo 
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teikimu) 

4 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA * 

 Dalykinės (profesinės) kompetencijos tobulinimas  

1 

3 

1 

2 

1 

4 

 

1 

3 

 

Bendra rodiklių 

apimtis ne 

mažiau kaip 30 

valandų 

Mokslo taikomosios veiklos (meninės kūrybos)  kompetencijos tobulinimas  

Bendrųjų kompetencijų tobulinimas  

Pedagoginės ir psichologinės kompetencijų tobulinimas  

Praktinės veiklos stažuotės (apimtis – ne mažiau kaip 4 kreditai)      

Autorinių seminarų, kursų vedimas  
1    

Ne mažiau kaip 

16  valandų 

Vykdyta reikšminga darbo aukštojoje mokykloje gerosios patirties sklaida 

(autoriniai seminarai, atviros paskaitos, pranešimai ir kt.); 
 

 
  1    

 

Iš viso: 20 24 13 17 8 13 2 8  

 

Pastabos.  

Įskaitomi tik tie rodikliai, kurie susiję su Kolegijos veikla.  

 

* Pagal Panevėžio kolegijos dėstytojų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo programoje nurodytas kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir kompetencijų grupes   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2 priedas  

PANEVĖŢIO KOLEGIJA 

 

DĖSTYTOJO MOKSLINĖS IR METODINĖS VEIKLOS REZULTATŲ SĄRAŠAS 
 

 

(Dėstytojo pavardė, vardas, pareigos, fakultetas) 

 

 

 

Vertinimo laikotarpis 

 

 

 

Rodiklis 
Rodiklių 

skaičius 

Dokumento, liudijančio 

rezultatą, pavadinimas ir 

numeris 

1 PEDAGOGINĖ IR METODINĖ VEIKLA 

    

    

2 MOKSLO TAIKOMOJI (MENO) VEIKLA IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 

    

    

3 PROJEKTINĖ IR ORGANIZACINĖ VEIKLA 

    

    

4 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  

    

    

Iš viso    

 

Už įrašų teisingumą atsakau ....................................................................................... 

                                                       (ranka įrašytas vardas, pavardė, parašas) 

 

.............................fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimo................. protokolo Nr. ........ 

nutarimas:  

Patvirtinti  ............................................................................ veiklos rezultatus................................ 

                          (pareigos, dėstytojo vardas, pavardė)                                        (laikotarpis) 

 

Siūlyti DAPK-ui  atestuoti ..........................................pareigybei. 

 

Pastabos: 

 

 

Dekanas   ..................................  ........................................ 

                                                      (parašas)                                             (vardas, pavardė)  
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3 priedas  

 
(vardas, pavardė) 

 
(padalinys, pareigos) 

 

 

 

 

Panevėžio kolegijos direktoriui 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL  

 

 
(data) 

Panevėžys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
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4 priedas  

 
                                                      GY VE NI M O IR  VE IK LO S A PR A ŠY MA S  

 

 

Vardas, pavardė  
  

Gimimo metai  

Telefonas, el. paštas  
     

Išsilavinimas  

Įstaiga, kurioje įgytas 

išsilavinimas ir profesinė 

kvalifikacija 

Įstaiga, kurioje įgytas išsilavinimas Metai Profesinė kvalifikacija 

   

   
  

Pagrindinė darbovietė, 

pareigos 
 

  

Pedagoginio darbo 

patirtis 

 

Institucijos pavadinimas 
Darbo 

laikotarpis 
Pareigos 

   

   

   
  

Praktinio darbo patirtis 

 
Institucijos pavadinimas 

Darbo 

laikotarpis 
Pareigos 

   
  

  

Užsienio kalbų mokėjimo 

lygis 

 Kalbėjimas Supratimas Rašymas 

    

    
  

Darbo kompiuteriu 

kompetencijos 

 

Kita informacija   

 

 

 

 

     
(data)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
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5 priedas  

PANEVĖŢIO KOLEGIJA 

 

 ..................  ATESTAVIMO KORTELĖ 

 
 

(Dėstytojo pavardė, vardas, pareigos, fakultetas) 

 

 

 

                                                         Vertinimo laikotarpis 

 

.............................. PAREIGYBĖS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS 
 

Rodiklis 

Tenkinimo lygis 

Rodiklių 

skaičius 
DAPK pastabos 

1 PEDAGOGINĖ IR METODINĖ VEIKLA 

    

    

2 MOKSLO TAIKOMOJI (MENO) VEIKLA IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 

    

    

3 PROJEKTINĖ IR ORGANIZACINĖ VEIKLA 

    

    

4 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  

    

    

Iš viso    

 

Už įrašų teisingumą atsakau ....................................................................................... 

                                                       (ranka įrašytas vardas, pavardė, parašas) 

 

............................ fakulteto akademinės bendruomenės  susirinkimo.................  protokolo Nr. ........ 

nutarimas:  

 

Patvirtinti  ............................................................................ veiklos rezultatus už .......................... . 

                          (pareigos, dėstytojo vardas, pavardė)                                                      (laikotarpis) 

 

Siūlyti DAPK-ui atestuoti .................................................... pareigybei. 
                                                   (pareigybės pavadinimas) 

Pastabos: 

 

 

Dekanas   ..................................  ........................................ 
                                                   (parašas)                                             (vardas, pavardė)  
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6 priedas 

 

............................................................................................................................... 

(vardas, pavardė) 

 

.......................................................................................................................................................... 

(gyvenamosios vietos adresas, elektorinio pašto adresas, telefono numeris) 

 

 

 

Panevėžio kolegijos direktoriui  

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI VIEŠAME KONKURSE ...................... PAREIGOMS 

UŢIMTI 

 

................................. 

(data) 

Panevėžys 
 

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

Pridedu: 
 Išvardijami visi pridedami dokumentai, atsižvelgiant į Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų 26 punkto reikalavimus  

 

 

 

     .....................   ............................................ 

              (parašas)                  (vardas, pavardė) 
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7 priedas 

 

KANDIDATO, DALYVAUJANČIO VIEŠAME KONKURSE UŢIMTI 

DĖSTYTOJO (MOKSLO DARBUOTOJO) PAREIGAS, 

ANKETA 

 

Vardas 

 

 

Pavardė 

 

 

Gimimo data 

 

 

 

1. Asmeninė informacija 

 

Adresas susirašinėjimui 

 

 

Telefonai 

 

   

Elektroninio pašto adresas 

 

 

Dabartinė darbovietė, 

pareigos 

 

  

  

  

 

2. Išsilavinimas 

 

Aukštoji 

mokykla 

Pavadinimas Baigimo 

metai 

Specialybė/kvalifikacinis laipsnis ir 

(ar) profesinė kvalifikacija 

   

   

Uţsienio 

kalbų 

mokėjimas 

 

 

 

3. Darbo patirtis 

 

Ankstesnės darbovietės (Institucijos, organizacijos pavadinimas, pareigos) Laikotarpis 

  

  

  

 

 

4. Patirtis švietimo, kultūros, verslo arba viešojo sektoriaus srityje 
 

Sritis 

 

Patirtis (vertingiausi tos veiklos pasiekimai, rezultatai, projektai, 

darbai ir pan.) 

Švietimas 

 

 

Kultūra 
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Verslas 

 

 

Viešasis sektorius 

 

 

 

5. Patirtis mokslo ir studijų politikos formavimo bei mokslo ir studijų vadybos srityje 

 

Mokslo ir studijų politikos formavimas 

 

 

Mokslo ir studijų vadyba 

 

 

 

6. Dalyvavimas visuomeninėje veikloje 

 

Visuomeninės veiklos aprašymas 

 

Laikotarpis 

  

  

  

 

7. Kandidato uţimti pareigas pirmenybę suteikiantys faktai ir veiklos (prioriteto tvarka)  

 

Faktai ir veiklos  Faktų ir veiklos pagrindimas 

1. Vadovavo studentų tiriamiesiems darbams, 

publikuotiems periodiniuose leidiniuose 

 

 

2. Parengė modulį viena iš plačiausiai Europos 

Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) 

ir/arba dirbo su užsienio studentais 

 

 

3. Įgyvendino mokslinius ir/ar mokslo taikomuosius 

tyrimus (meninę veiklą) 

 

 

4. Atestavo modulius (dalykus), nuotolinių studijų 

modulius (dalykus) 

 

 

5. Dalyvavo mokslinės ar/ir praktinės veiklos 

stažuotėse 

 

 

6. Atliko užsakomuosius darbus, generuojančius 

aukštosios mokyklos pajamas 

 

 

7. Dalyvavo tarptautinių ir nacionalinių projektų 

rengime bei vykdyme 

 

 

8. Skaitė paskaitas pagal tarptautines mainų 

programas 

 

9. Dalyvavo studijų programų, aukštųjų mokyklų 

vertinime ar ekspertinėje veikloje 

 

 

10. Vykdė darbo aukštojoje mokykloje gerosios 

patirties sklaidą (autoriniai seminarai, atviros paskaitos, 

pranešimai ir kt.) 
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7. Motyvacija būti Panevėţio kolegijos dėstytoju 

 

Motyvacija (ne daugiau kaip 100 žodžių) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kita svarbi informacija 

 

 

 

 

 

Tvirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga. 

 

Data 

(kandidato vardas, pavardė, parašas) 


