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DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegija) dėstytojų atestavimo ir konkursų eiti
dėstytojo pareigas procesą, sąlygas, tvarką, organizavimą ir dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.
2.
Šie Nuostatai yra parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu,
Europos Komisijos rekomendacijomis dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą
elgesio kodekso (L75/67, 2005), Kolegijos statutu.
3.
Konkurso ar atestacijos skelbimas gali būti atidėtas:
3.1. dėstytojams, kurie yra laikinai nedarbingi ar yra išvykę (išvyksta) į ilgalaikę stažuotę,
komandiruotę - iki jų nedarbingumo, stažuotės ar komandiruotės pabaigos;
3.2. dėstytojams, kuriems suteiktos tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti – iki 1 metų po
atostogų pabaigos;
3.3. dėstytojoms, kurioms yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos – iki 1 metų po atostogų
pabaigos.
4.
Laikotarpis, kurio metu dėstytojui buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar
atostogos vaikui prižiūrėti, į 5 metų atestavimo laikotarpį neįtraukiamas.
5.
Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo pareigoms eiti,
sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai šiuose
nuostatuose nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo pareigas priimama viešo
konkurso būdu.
6.
Kolegija gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį.
Kviestiniams dėstytojams šiuose nuostatuose nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

II SKYRIUS
PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
7.
Šiame skyriuje vartojamų sąvokų paaiškinimai sudaryti vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu,
Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamentu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl
Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamento patvirtinimo“:
7.1. Autorinis lankas (a. l.) - 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius). Jei apimties spaudos
ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 psl.;
7.2. Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje bei
organizuojantis jų savarankišką mokymąsi (studijas) ir teikiantis pagalbą šiame procese. Dėstytojų pareigybės
yra šios: profesorius, docentas, lektorius, asistentas;
7.3. Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi
sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius,
diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti
arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus,
kultūros ir visuomenės problemų sprendinius;
7.4. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – sisteminga kūrybinė
gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas;
7.5. Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai,
atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų;

7.6. Kiti leidiniai – tai periodiniai ir tęstiniai leidiniai arba vienkartiniai kultūros ir profesiniai
leidiniai, mokslo konferencijų pranešimų leidiniai, išleisti pripažintose leidyklose. Tokiuose leidiniuose
skelbiami mokslo straipsniai turi būti recenzuojami, leidiniai turi turėti redakcinę kolegiją, susidedančią iš
mokslininkų. Leidinių ir mokslo straipsnių juose reikšmingumą nustato Atestacijos ir konkurso komisija;
7.7. Kultūros ir profesiniai leidiniai - humanitariniams ir socialiniams mokslams esminga
publikacijos rūšis, netapati mokslo populiarinimui, kuri yra išskiriama tarptautiniu mastu;
7.8. Mokymo/si ar metodinė priemonė – leidinys, skirtas mokymui/si ar savarankiškoms studijoms
ir recenzuotas kolegijos nustatyta tvarka. Mokymo/si priemone laikoma mokomoji knyga, studijų knyga,
mokymo/si rinkinys, nuotolinių studijų kursas. Mokymo/si ar metodines priemones aprobuoja katedra.
Priemonės gali būti paskelbtos elektroniniu, audiovizualiniu būdu, bet aprobacija ir recenzavimas būtini.
Priemonės reikšmingumą nustato Atestacijos ir konkurso komisija;
7.9. Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo laipsnį;
7.10. Mokslo (meno) sklaida – visuomenės supažindinimas su moksliniais tyrimais, meno kūryba;
7.11. Pripažintas 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;
7.12. Meno kūrinys yra viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino,
šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje meno kryptyje
pripažįstamus meniškumo kriterijus;
7.13. Mokslinis vertimo leidimas - atskiru recenzuotu leidiniu išleistas aktualaus arba istoriškai
reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu (palydimieji tyrimai,
komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu;
7.14. 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;
7.15. Mokslo leidinys - recenzuojamas periodinis arba tęstinis leidinys, kuriame skelbiami mokslo
darbai; recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų, vienkartinis leidinys,
kuriame skelbiamas mokslo darbas (darbai). Mokslo leidiniai referuojami Mokslinės informacijos instituto ir
kitose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse, leidinių sąrašą sudaro Lietuvos mokslo taryba.
7.16. Mokslo monografija - recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai išnagrinėta viena
tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai;
išleistas turi turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių ar kita mažiau paplitusia kalba – ir santrauką anglų, prancūzų
arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai; Humanitariniuose ir
socialiniuose moksluose ne mažiau kaip 20 % monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja
medžiaga. Mažiausia įskaitoma humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo monografijos Institucijos dalis
– 4 autoriniai lankai;
7.17. Mokslo darbo recenzija - paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis pristatymas ir vertinimas,
kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su
šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar
interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis – 0,25
autorinio lanko;
7.18. Mokslo straipsnis - straipsnis, paskelbtas recenzuojamame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo
krypčiai 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 tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus.
Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko;
7.19. Mokslo studija - humanitarinių ar socialinių mokslų sričių leidinys, atitinkantis mokslo
monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia mokslo studijos apimtis – 2 autoriniai lankai.
Mažiausia įskaitoma humanitarinių mokslų srities Institucijos dalis – 2 autoriniai lankai;
7.20. Mokslo šaltinio publikacija - mokslo tiriamojo objekto vertę turinčių archyvinių dokumentų,
kalbos paminklų, filosofinės minties klasikinių tekstų, folkloro rinkinių ir kitų tekstinių mokslo šaltinių
parengimas spaudai, apimantis šaltinio tekstą ir pagalbinį mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus ir kt.).
Įskaitoma prie publikuoto mokslo šaltinio nurodytam rengėjui (rengėjams);
7.21. Originalusis teorinis mokslo darbas - filosofijos, teologijos, menotyros, literatūros teorijos
spekuliatyvinio pobūdžio darbas, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato reikalavimus;
7.22. Pripažintos leidyklos – leidyklos, įregistruotos Tarptautinės ISBN agentūros Tarptautiniame
ISBN leidėjų registre;

7.23. Recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba
ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) išvadomis,
kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia Lietuvos
mokslo tarybos sudarytos ekspertų grupės;
7.24. Referuojamas mokslo leidinys – Lietuvos ar užsienio mokslo leidinys, referuojamas
tarptautinėse duomenų bazėse;
7.25. Lietuvos referuojamas mokslo leidinys - referuojami tarptautinėse duomenų bazėse registruoti
ir leidžiami Lietuvoje;
7.26. Sudarytas mokslo darbas - originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas.
Įskaitomas sudarytojui, nurodytam leidinio tituliniame puslapyje ir (arba) metrikoje. Neįskaitomas periodinio
arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbas;
7.27. Studijų dalyko metodinių priemonių paketas – tai visa metodinė medžiaga, būtina sėkmingam
studijų procesui aprūpinti, pvz., dalyko (modulio) aprašas, praktinių, savarankiškų darbų, kursinio projekto ar
darbo užduotis, atlikimo metodikos, paskaitų konspektai ir kita reikalinga metodinė medžiaga bei priemonės
(pvz., vaizdinės, techninės ar kt.);
7.28. Taikomasis mokslo darbas - pagalbinis darbas, skirtas mokslo auditorijai. Įskaitomi tokie
taikomieji mokslo darbai: mokslo žodynai, mokslo žinynai, mokslo enciklopedijos, mokslinės bibliografijos,
mokslo atlasai, mokslo katalogai, moksliniai paminklų sąvadai, moksliniai teisės aktų komentarai, mokslinė
literatūros ir meno kritika. Neįskaitomos mokslo projektų ataskaitos, vadovėliai, mokslo populiarinimo darbai;
7.29. Taikomojo mokslo darbo leidinys - mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo leidimas,
mokslinis žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija;
7.30. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti
naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti;
7.31. Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar
kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams;
7.32. Tarptautinė kultūros, profesinės informacijos duomenų bazė - tarptautinei profesinei
auditorijai skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus profesionalius kriterijus atitinkanti mokslo,
kultūros ir profesinė informacija. Nepriklauso elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų
bazės, populiarios (skirtos ne mokslo ar profesinei auditorijai) informacijos duomenų bazės;
7.33. Tarptautinė mokslo informacijos duomenų bazė - tarptautinei mokslo auditorijai skirta
duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus mokslinės vertės kriterijus atitinkanti mokslo informacija.
Nepriklauso elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų bazės, populiarios (skirtos ne
mokslo auditorijai) informacijos duomenų bazės;
7.34. Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla - leidykla, nuolat leidžianti ir tarptautiniu
mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius
mokslo leidinius, teikianti informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą internetu. Tokių leidyklų
sąrašą, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto mokslo veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro
Lietuvos mokslo taryba. Šis sąrašas gali būti tikslinamas kiekvienais metais;
7.35. Tarptautiniu mastu pripažintas periodinis arba tęstinis mokslo leidinys – periodinis arba
tęstinis mokslo leidinys, registruotas tarptautinėse mokslo informacijos duomenų bazėse; plačiai cituojamas,
prenumeruojamas daugelio šalių mokslinių bibliotekų periodinis arba tęstinis mokslo leidinys (privaloma prieiga
per internetą, suteikianti pakankamą informaciją apie leidinio mokslinį lygį ir tarptautinį pripažinimą);
7.36. Tarptautiniai žurnalai - „Clarivate Analytics“ ir SCOPUS duomenų bazėse referuojami žurnalai
ir (taikoma iki 2022 metų) Lietuvoje leidžiami recenzuojami leidiniai, kuriuose per paskutinius trejus metus
paskelbtuose straipsniuose užsienio autorių prieskyrų svoris yra didesnis nei Lietuvos autorių;
7.37. Tarptautinė mokslinė konferencija – konferencija, kurios rengėjai yra bent dviejų šalių mokslo
ar studijų institucijos ir kurioje tarp pranešimų autorių yra ne mažiau kaip trečdalis iš užsienio.

III SKYRIUS
KONKURSO IR ATESTAVIMO KOMISIJOS
8.
Dėstytojus atestuoja ir konkursus eiti pareigas vykdo, kandidatus dėstytojų pareigoms eiti vertina
Atestacijos ir konkurso komisija (toliau vadinama – Komisija).
9.
Pagrindinės Komisijos funkcijos:
9.1. atestuoja dėstytojus;
9.2. vykdo konkursus Kolegijos dėstytojų pareigoms eiti.

10. Komisiją sudaro Kolegijos Akademinė taryba.
11. Komisija sudaroma iš 9 narių: ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių sudaro Kolegijoje nedirbantys
asmenys, (iš jų bent 2 nariai turi būti universitetų ar mokslo institutų mokslininkai). Ne mažiau kaip pusė
Komisijos narių turi būti Kolegijos akademinės tarybos paskirti aukščiausiąją pedagoginę kvalifikaciją ir didelę
darbo patirtį turintys akademiniai darbuotojai, 1 – studentų atstovybės atstovas. Rengiant konkursą profesoriaus
pareigoms eiti, Komisijoje turi būti bent vienas tarptautinis ekspertas. Komisijos nariai į posėdžius kviečiami
raštu.
12. Komisija pirmajame posėdyje išrenka pirmininką ir sekretorių bei nustato savo darbo reglamentą.
13. Komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame
dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip
pusė dalyvavusių posėdyje Komisijos narių.
14. Dėstytojus atestuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaromos dėstytojų veiklos vertinimo
komisijos fakultetuose (toliau – Vertinimo komisija).
15. Vertinimo komisija sudaroma paskelbus apie atestaciją.
16. Vertinimo komisijos narius siūlo atitinkamo Kolegijos fakulteto dekanas.
17. Pagrindinės Vertinimo komisijos funkcijos:
17.1. vykdo atestuojamųjų veiklos vertinimą;
17.2. rengia ir teikia išvadas Komisijai apie atestuojamųjų veiklos įvertinimą.
18. Vertinimo komisijos darbą organizuoja pirmininkas.
19. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.
Nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvavusių posėdyje Vertinimo komisijos
narių.
IV SKYRIUS
MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,
EINANTIEMS AR SIEKIANTIEMS EITI DĖSTYTOJŲ PAREIGAS
HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ, FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ SRITYSE
20. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti ir/ar einantiems
dėstytojų pareigas:
20.1. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi
rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę)
plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
20.2. Profesorius turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
20.2.1. dalyvavo studijų procese ir taikė inovatyvius ugdymo metodus ir technologijas;
20.2.2. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
20.2.3. dalyvavo rengiant mokslininkus;
20.2.4. skaitė pranešimus ar plenarines paskaitas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose;
20.2.5. vykdė taikomuosius mokslo, eksperimentinės, kultūrinės ar socialinės plėtros darbus;
20.2.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja bei mokslo sklaidos veikla;
20.2.7. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
C1 lygiu.
20.2.7.1. Atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
20.2.7.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių
bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba bent 3 užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose;
20.2.7.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą tarptautinę mokslo monografiją;
20.2.7.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją arba aukštosios mokyklos
vadovėlį ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi
būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose;
20.2.7.1.4. vadovavo sėkmingai apgintai daktaro disertacijai ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo
straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio
referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
20.3. Docento pareigas gali eiti mokslininkas.
20.4. Akademinės tarybos pritarimu į docento pareigas Kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas
asmuo, turintis didelę praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam

prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo arba darbo stažą aukštojoje
mokykloje.
20.5. Docentas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
20.5.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
20.5.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
20.5.3. dalyvavo mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje;
20.5.4. skaitė pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose;
20.5.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo klausimais
perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos
laidoje arba kt.;
20.5.6. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
B2 lygiu;
20.5.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
20.5.7.1. paskelbė mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį mokslo darbą, išleistą
pripažintoje leidykloje;
20.5.7.2. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas) arba įrašytame į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas), arba tarptautinės mokslo
organizacijos leidinyje ir parengė metodinę priemonę;
20.5.7.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose į tarptautinį leidinių sąrašą, Lietuvos
leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų leidiniuose;
20.5.7.4. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas) arba įrašytame į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas), arba tarptautinės mokslo
organizacijos leidinyje ir dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio kalba) užsienio šalių
studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje.
20.6. Lektoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį
pretenduojamo dėstyti dalyko srityje arba ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą aukštojoje mokykloje.
20.7. Lektoriaus pareigas einantis ar pretenduojantis eiti asmuo turi tenkinti šias sąlygas:
20.7.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
20.7.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
20.7.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta tvarka, arba
parašė mokslinį straipsnį, publikuotą recenzuojamame mokslo leidinyje, arba vykdė taikomuosius mokslinius (ar
užsakomuosius) tyrimus arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijos nustatyta tvarka;
20.7.4. dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų modulius, arba
dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje arba vadovavo studentams ar kitų institucijų
darbuotojams rengiant pranešimus;
20.7.5. vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus, arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius
kursus, arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai arba vadovavo studentų
kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar)
tarptautinėse konferencijose, dalyvauti respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas
studentų tiriamiesiems darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą);
20.7.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose, arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba parengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus Projektinės veiklos skyriaus darbuotojus), arba
rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui, arba rengė naujas studijų programas, arba
parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos dėstytojus) ar esant poreikiui
kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus), arba dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio
kalba) užsienio šalių studentams, studijuojantiems Kolegijoje;
20.7.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) srityje;
20.7.8. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
B1 lygiu;
20.8. Konkurso metu į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
20.9. Asistento pareigas einantis asmuo atestacijos per kadenciją metu turi tenkinti šias sąlygas:

20.9.1. parengė ir paskelbė kolegijos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) dalyko (modulio)
aprašą, praktinių, savarankiško darbo, kursinio projekto (darbo) užduotis, paaiškino jų atlikimo metodikas;
20.9.2. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) srityje.
V SKYRIUS
MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS,
EINANTIEMS AR SIEKIANTIEMS EITI DĖSTYTOJŲ PAREIGAS
MENO STUDIJŲ SRITYJE
21. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti ir/ar einantiems
dėstytojų pareigas:
21.1. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas
einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
(socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus. Profesoriaus pareigas einantis
pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir
(arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
21.2. Profesorius (mokslininkas) turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
21.2.1. dalyvavo studijų procese ir taikė inovatyvius ugdymo metodus ir technologijas;
21.2.2. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
21.2.3. dalyvavo rengiant mokslininkus;
21.2.4. skaitė pranešimus ar plenarines paskaitas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose;
21.2.5. vykdė taikomuosius mokslo, eksperimentinės, kultūrinės ar socialinės plėtros darbus;
21.2.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja bei mokslo sklaidos veikla;
21.2.7. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
C1 lygiu.
21.2.7.1. Atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
21.2.7.1.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių
bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba bent 3 užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose;
21.2.7.1.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą tarptautinę mokslo monografiją;
21.2.7.1.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją arba aukštosios mokyklos
vadovėlį ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi
būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose;
21.2.7.1.4. vadovavo sėkmingai apgintai daktaro disertacijai ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo
straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio
referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
21.3. Profesorius (pripažintas menininkas) turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
21.3.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
21.3.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
21.3.3. yra parengęs ne mažiau kaip 5 profesionalius menininkus, kurie yra tarptautinių konkursų
laureatai ir/arba aktyvūs menininkai, koncertuojantys prestižinėse meno erdvėse;
21.3.3.1. yra įvykdęs bent vieną meninės veiklos darbą pagal meninės raiškos pobūdį:
21.3.3.2. Muzikos kūrybos ir (arba) atlikimo srityje:
21.3.3.2.1. sukūrė ne mažiau kaip 10 reikšmingų, viešai atliktų muzikos kūrinių ir (arba) viešai atliko
ne mažiau kaip 15 koncertų, sukūrė muzikinių vaidmenų, parengė muzikos kūrinių redakcijų;
21.3.3.2.2. meninė veikla yra įvertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais apdovanojimais Lietuvoje arba
užsienyje.
21.3.3.3. Vizualiojo meno (dailės, fotografijos, tarpdisciplininių menų) veiklos srityje:
21.3.3.3.1. pristatė reikšmingus vizualiojo meno kūrinius ne mažiau kaip 10 personalinių ir tarptautinių
parodų ir (arba) dalyvavo parodose ir išleido ne mažiau kaip 5 meno kūrinių albumus pripažintose leidyklose;
21.3.3.3.2. sukūrė viešoje erdvėje ne mažiau kaip 5 reikšmingus monumentaliosios dailės (skulptūros,
freskos, vitražo ir pan.) kūrinius Lietuvoje arba užsienyje;
21.3.3.3.3. meninė veikla yra į vertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais apdovanojimais Lietuvoje arba
užsienyje ir (arba) meno kūrinių yra įsigiję prestižiniai meno muziejai.
21.3.3.4. Choreografijos kūrėjų ir (arba) atlikėjų veiklos srityje:

21.3.3.4.1. sukūrė arba režisavo ne mažiau kaip 10 arba sukūrė ir viešai atliko ne mažiau kaip 15
reikšmingų choreografinių kūrinių;
21.3.3.4.2. meninė veikla yra į vertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais apdovanojimais Lietuvoje arba
užsienyje.
21.4. Docento pareigas gali eiti mokslininkas, pripažintas menininkas. Akademinės tarybos pritarimu į
docento pareigas kolegijoje vieniems metams gali būti priimamas asmuo, turintis didelę praktinę patirtį
dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo
kvalifikaciją.
21.5. Docentas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius reikalavimus:
21.5.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
21.5.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
21.5.3. dalyvavo mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje arba dalyvavo
prestižinėse salėse rengiamose parodose, koncertuose;
21.5.4. skaitė pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose arba patvirtino savo kūrybinį
aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla;
21.5.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo klausimais
perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos
laidoje arba kt., arba reiškėsi meninėje veikloje;
21.5.6. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
B2 lygiu;
21.5.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
21.5.7.1. paskelbė mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį mokslo darbą, išleistą
pripažintoje leidykloje;
21.5.7.2. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas) arba įrašytame į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas), arba tarptautinės mokslo
organizacijos leidinyje ir parengė metodinę priemonę;
21.5.7.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį leidinių sąrašą, Lietuvos
leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų;
21.5.7.4. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute of
Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis leidinių sąrašas), arba įrašytame į Lietuvos mokslo
tarybos patvirtintą mokslo leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinės mokslo
organizacijos leidinyje ir dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio kalba) užsienio šalių
studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje.
21.6. Lektoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį
pretenduojamo dėstyti dalyko srityje arba ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą aukštojoje mokykloje.
21.7. Lektoriaus pareigas einantis ar pretenduojantis eiti asmuo turi tenkinti šias sąlygas:
21.7.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;
21.7.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;
21.7.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta tvarka arba
parašė mokslinį straipsnį, publikuotą recenzuojamame mokslo leidinyje arba vykdė taikomuosius mokslinius (ar
užsakomuosius) tyrimus; arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
21.7.4. dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų modulius; arba
dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje, arba vadovavo studentams ar kitų institucijų
darbuotojams rengiant pranešimus, arba vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus;
21.7.5. vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus, arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius
kursus, arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų rengimas skaityti
pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse konferencijose, dalyvauti respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose
konkursuose, vadovavimas studentų tiriamiesiems darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą), arba
reiškėsi meninėje veikloje;
21.7.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose, arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba parengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės veiklos skyriaus darbuotojus), arba
rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui, arba rengė naujas studijų programas, arba
patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine
veikla, arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos dėstytojus) ar

esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus), arba dėstė dalyką anglų kalba (ar esant
poreikiui kita užsienio kalba) užsienio šalių studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje;
21.7.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) srityje;
21.7.8. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų)
B1 lygiu;
21.8. Konkurso metu į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistento pareigas einantis asmuo atestacijos
per kadenciją metu turi tenkinti šias sąlygas:
21.8.1. parengė ir paskelbė kolegijos studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) dalyko (modulio)
aprašą, praktinių, savarankiško darbo, kursinio projekto (darbo) užduotis, paaiškino jų atlikimo metodikas;
21.8.2. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) srityje.
22. Atestuojant per kadenciją arba dalyvaujant konkurse pareigoms eiti, vertinami po recenzavimo
priimti spaudai straipsniai bei parengtos ir įteiktos monografijos, vadovėliai, metodinės priemonės.
VI SKYRIUS
KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMAS
23. Dėstytojai į pareigas priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai.
24. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki dėstytojo pirmosios kadencijos pabaigos, arba esant laisvai
dėstytojo darbo vietai, Kolegijos direktoriaus įsakymu skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti.
25. Pranešimas apie konkursą dėstytojo pareigoms eiti skelbiamas Kolegijos ir Lietuvos mokslo
tarybos tinklalapiuose ir šalies, bei, jeigu tikslinga, – tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse.
26. Konkurse gali dalyvauti šias pareigas Kolegijoje einantys asmenys ir kiti pretendentai, atitinkantys
šiuose Nuostatuose keliamus reikalavimus.
27. Pretendentai pareigoms eiti, kurie nėra Kolegijos dėstytojai, iki konkurso skelbime nurodytos
datos Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
27.1. Kolegijos direktoriui adresuotą prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
27.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
27.3. gyvenimo ir veiklos aprašymą Europass forma (2 priedas);
27.4. po daktaro mokslo laipsnio suteikimo datos paskelbtų mokslo darbų sąrašą arba visų mokslo,
mokslo taikomosios veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą;
27.5. veiklas patvirtinančių dokumentų kopijas;
27.6. aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių ir kvalifikacinių laipsnių diplomų, pedagoginių vardų
atestatų kopijas;
27.7. papildomus dokumentus, kurie įrodo mokslinę, pedagoginę, profesinę veiklą arba kvalifikaciją;
rekomendacijas (pretendento nuožiūra).
28. Pretendentai pareigoms eiti, kurie yra Kolegijos dėstytojai, iki konkurso skelbime nustatytos datos
Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriui pateikia dokumentus, nurodytus šių Nuostatų 57 punkte.
29. Dokumentai gali būti pateikti:
29.1. asmeniškai, atvykus skelbime nurodytu adresu;
29.2. pristatyti registruotu paštu skelbime nurodytu adresu.
30. Dėstytojai, pateikdami dokumentus konkursui, Atestacijos ir konkurso pareigoms kortelėje,
Konkurso pareigoms kortelėje įrašytoms veikloms patvirtinti gali vadovautis įvykdytų minimaliųjų reikalavimų
patvirtinimo rekomendacijomis pagal mokslo sritis (3,4 ir 5 priedai) ir dėstytojų dalyvavimo tarptautinėse
veiklose galimybių aprašu (6 priedas).
31. Akademinės veiklos rezultatai į kortelę įtraukiami tik vieną kartą. Nustačius kartojimo atvejį –
veiklos įrodymas anuliuojamas visais atvejais.
32. Nustačius veiklos klastojimo atvejį – visi veiklos rezultatai anuliuojami.
33. Pasibaigus dokumentų pateikimo terminui, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius per 3 darbo
dienas pretendentų pateiktus dokumentus perduoda Komisijai.
34. Komisija, gavusi pretendentų dalyvauti konkurse dokumentus, juos apsvarsto.
35. Komisija konkursą organizuoja per mėnesį laiko nuo dokumentų gavimo iš Personalo, teisės ir
viešųjų pirkimų skyriaus dienos.
36. Pretendentai raštu kviečiami į Komisijos posėdį ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas iki jo,
pranešimus siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu gyvenimo aprašyme. Pranešimus pretendentams siunčia

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, nurodant tikslią Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą. Pretendentų
dalyvavimas posėdyje privalomas.
37. Konkursą vykdo Komisija.
38. Konkurso metu vertinamas ir pretendentų atitikimas pareigoms pagal bendruosius kriterijus:
38.1. Kolegijos misijos įgyvendinimo galimybės;
38.2. darbo pareigų vykdymas;
38.3. pedagoginio profesionalumo lygis:
38.3.1. gebėjimas parengti studijų ir dalyko programą, kurios tikslai derintųsi su standartais ir programos
tikslais;
38.3.2. turimi atsiliepimai apie pedagoginę veiklą, paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimą,
oratorinį meistriškumą ir pedagoginę etiką;
38.3.3. mokslininko ir pedagogo etikos normų laikymasis.
39. Viešo konkurso metu vertinami visi pateikti publikuoti arba priimti spaudai straipsniai,
monografijos, vadovėliai, recenzuotos metodinės priemonės.
40. Konkurso metu dėstytojų, pretenduojančių į docento ar lektoriaus pareigybę, veikla turi būti
tarpusavyje lyginama sumuojant pagal nuostatų punktus atliktų veiklų skaičių, padauginus iš svertinių
koeficientų (7 priedas).
41. Konkurso laimėtojas nustatomas slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. Komisijos sprendimas
įforminamas protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Pretendentai apie Komisijos
sprendimą informuojami iš karto arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Komisijos posėdžio, pranešimus
siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu gyvenimo aprašyme.
42. Kai konkurso dalyvis nesutinka su konkurso rezultatais, jis per dvi darbo dienas nuo jų paskelbimo
turi teisę paduoti apeliaciją Akademinei tarybai. Akademinė taryba apeliaciją apsvarsto per 3 darbo dienas.
Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.
43. Kolegijos direktorius turi teisę ginčyti Komisijos konkurso rezultatus ir argumentuotai raštu teikti
svarstyti Akademinei tarybai. Akademinės tarybos nutarimas yra galutinis.
44. Per dvi darbo dienas po konkurso visi jame dalyvavusių pretendentų dokumentai perduodami
Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriui.
45. Po konkurso dokumentai pretendentams negrąžinami ir saugomi vadovaujantis Kolegijos
dokumentacijos planu.
46. Kolegijos direktorius, vadovaudamasis konkurso rezultatais, Komisijos ir Akademinės tarybos
nutarimais, per 5 darbo dienas po apeliacijai paduoti termino pabaigos priima įsakymą dėl dėstytojo skyrimo į
pareigas ir darbo sutarties sudarymo.
47. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo pareigoms eiti,
sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti arba, jeigu konkursas yra baigtas iki dėstytojo
kadencijos pabaigos, daromas tokio darbuotojo darbo sutarties pakeitimas: pakeičiama darbo sutarties sąlyga dėl
termino (t.y. nurodoma, kad terminuota darbo sutartis tapo neterminuota).
48. Darbo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMAS
49. Asmenys, su yra kuriais yra sudarytos neterminuotos darbo sutartys dėstytojo pareigoms,
atestuojami kas 5 (penkeri) metai. Šis penkerių metų laikotarpis skaičiuojamas pagal dėstytojo darbo metus ir
prasideda nuo dėstytojo pirmosios darbo dienos pagal neterminuotą darbo sutartį, vėlesnius penkerių metų
laikotarpius atestacijai skaičiuojant atitinkamai nuo prieš tai buvusios (paskutinės) atestacijos dienos.
50. Dėstytojų, dirbančių pagal 5 metų trukmės terminuotą darbo sutartį ir norinčių dalyvauti konkurse
dėstytojo pareigoms, eilinė atestacija vykdoma ne anksčiau kaip prieš 4 (keturis) mėnesius ir ne vėliau kaip prieš
2 (du) mėnesius iki dėstytojo kadencijos pabaigos, o dėstytojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, eilinė
atestacija vykdoma ne anksčiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį ir ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio pasibaigus
penkerių metų terminui po paskutinės atestacijos. Atestacija skelbiama Kolegijos direktoriaus įsakymu. Su
įsakymu dėstytojas supažindinamas pasirašytinai.
51. Neeilinį dėstytojo atestavimą turi teisę paskelbti Akademinė taryba Fakulteto tarybos, Kolegijos,
fakultetų vadovybės argumentuotu teikimu arba dėstytojo prašymu.
52. Dėstytojo neeilinis atestavimas gali būti paskelbtas ne anksčiau kaip po vienerių metų po prieš tai
vykusios dėstytojo atestacijos, arba ne anksčiau kaip po vienerių metų po prieš tai vykusios dėstytojo neeilinės

atestacijos arba ne anksčiau kaip po vienerių metų po konkurso, kai jis buvo priimtas į pareigas Kolegijoje.
Dėstytojas gali būti atestuojamas neeilinės atestacijos tvarka ir sąlygomis ne dažniau kaip kartą per metus.
53. Dėstytojas apie numatomą neeilinį atestavimą informuojamas ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį
iki jo. Dėstytojui neprieštaraujant, apie numatomą neeilinį jo atestavimą gali būti informuojama ir nesilaikant
šiame punkte nurodytų terminų.
54. Veiklos įvertinimą vykdo Vertinimo komisija.
55. Kolegijos direktoriaus įsakyme dėl Vertinimo komisijos sudarymo nurodoma:
55.1. terminas, iki kada turi būti pateikti veiklos per kadenciją įvertinimui reikalingi dokumentai
Vertinimo komisijai;
55.2. terminas, iki kada turi būti atlikti atestuojamųjų veiklos per kadenciją vertinimai Vertinimo
komisijoje;
55.3. terminas, iki kada turi būti pateikti atestuojamųjų prašymai ir kiti reikalingi dokumentai, po to kai
gaunamas Vertinimo komisijos įvertinimas dėl veiklos per kadenciją;
55.4. terminas, iki kada Vertinimo komisijos turi parengti išvadas ir pateikti Komisijai;
55.5. ir kt.
56. Vertinimo komisijai dėstytojai pateikia reikalingus dokumentus, parengtas metodines priemones.
Vertinimo komisijos pagal sudarytą ir fakultetų dekanų patvirtintą grafiką vykdo veiklos vertinimą. Vertinimo
komisija, susipažinusi su dėstytojų pateiktais dokumentais ir kita medžiaga, nustato, ar dėstytojo veikla atitinka
pareigybės minimalius kvalifikacinius reikalavimus, patikrina įrašų teisingumą, užpildo Atestacijos ir konkurso
pareigoms eiti kortelę (8 priedas).
57. Dėstytojai, gavę Vertinimo komisijos įvertinimą dėl veiklos per kadenciją ar paskutinių penkerių
metų laikotarpį, pateikia Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriui šiuos dokumentus:
57.1. Kolegijos direktoriui ir Komisijai adresuotą prašymą atestuoti (1 priedas) ir prašymą leisti
dalyvauti konkurse (3 priedas) pateikia:
57.1.1. atestuojami dėstytojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį ir norintys dalyvauti viešame
konkurse aukštesnėms dėstytojo pareigoms;
57.1.2. atestuojami dėstytojai, dirbantys pagal terminuotą darbo sutartį ir ketinantys dalyvauti viešame
konkurse toms pačioms pareigoms užimti;
57.1.3. atestuojami dėstytojai, dirbantys pagal terminuotą darbo sutartį ir norintys dalyvauti viešame
konkurse aukštesnėms dėstytojo pareigoms eiti;
57.2. Komisijai adresuotą prašymą atestuoti (9 priedas) pateikia atestuojami dėstytojai, dirbantys pagal
neterminuotą darbo sutartį ir kurie neplanuoja dalyvauti konkurse eiti pareigas;
57.3. Vertinimo komisijos vizuotą Atestacijos ir konkurso pareigoms eiti kortelę (8 priedas);
57.4. gyvenimo ir veiklos aprašymą Europass forma (2 priedas);
57.5. veiklas patvirtinančių dokumentų kopijas;
57.6. papildomų dokumentų, įrodančių dėstytojo mokslinę, pedagoginę, praktinę, projektinę, profesinę
veiklą arba kvalifikaciją, kopijas (dėstytojo nuožiūra).
58. Dėstytojai, pateikdami dokumentus atestacijai, Atestacijos ir konkurso pareigoms kortelėje
įrašytoms veikloms patvirtinti gali vadovautis įvykdytų minimaliųjų reikalavimų patvirtinimo rekomendacijomis
pagal mokslo sritis (3,4 ir 5 priedai) ir dėstytojų dalyvavimo tarptautinėse veiklose galimybių aprašu (6 priedas).
59. Akademinės veiklos rezultatai į kortelę įtraukiami tik vieną kartą. Nustačius kartojimo atvejį –
veiklos įrodymas anuliuojamas visais atvejais.
60. Nustačius veiklos klastojimo atvejį – visi veiklos rezultatai anuliuojami.
61. Atestuojant vertinama, ar dėstytojas atitinka jo pareigybei nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
ir bendruosius pareigų kriterijus:
61.1. Kolegijos misijos įgyvendinimo galimybės;
61.2. darbo pareigų vykdymas;
61.3. pedagoginio profesionalumo lygis:
61.3.1. gebėjimas parengti studijų ir dalyko programą, kurios tikslai derintųsi su standartais, Kolegijos
ir programos tikslais;
61.3.2. studentų atsiliepimai apie pedagoginę veiklą, paskaitų turinį, dėstymo kokybę, žinių vertinimą,
oratorinį meistriškumą ir pedagoginę etiką;
61.3.3. mokslininko ir pedagogo etikos normų laikymasis.
62. Atestuojant vertinami dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį - per kadenciją, dirbančių pagal
neterminuotą darbo sutartį – per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį atlikti ir (arba) paskelbti darbai, kuriuos
dėstytojas pateikė Komisijai.
63. Atestuojamasis turi būti raštu kviečiamas į Komisijos posėdį, pranešimus siunčiant elektroniniu
paštu, nurodytu gyvenimo aprašyme. Pranešimus siunčia Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, nurodant

tikslią Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą. Komisijos nutarimas gali būti priimtas ir nedalyvaujant
atestuojamajam.
64. Komisijos sprendimas dėl atestuojamųjų įforminamas protokolu, kurį pasirašo Komisijos
pirmininkas ir sekretorius. Asmuo apie atestacijos rezultatus apie Komisijos sprendimą informuojami iš karto
žodžiu arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Komisijos posėdžio, pranešimus siunčiant elektroniniu paštu,
nurodytu gyvenimo aprašyme.
65. Nesutinkantis su Komisijos nutarimu atestuojamasis per dvi darbo dienas nuo Komisijos nutarimo
priėmimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją Akademinei tarybai.
66. Akademinė taryba apeliaciją išnagrinėja per 3 darbo dienas.
67. Kolegijos direktorius priima įsakymą dėl dėstytojų atestavimo.
68. Atestuoti dėstytojai, dirbantys pagal 5 metų trukmės terminuotą darbo sutartį, dalyvauja viešame
konkurse pareigoms eiti. Atestuoti dėstytojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį, tęsia darbą esamose
pareigose ir atestuojami kas 5 metai šiuose nuostatuose nustatyta tvarka arba dalyvauja viešame konkurse
aukštesnėms dėstytojo pareigoms užimti.
69. Neatestuotas dėstytojas ir dėstytojas, atsisakęs dalyvauti eilinėje atestacijoje, atleidžiamas iš darbo
įstatymų nustatyta tvarka.
70. Visų pareigybių atestuoti dėstytojai per kadenciją kasmet atsiskaito Kolegijos katedrose, o prieš
naują atestaciją Kolegijos katedros pateikia sukauptus dokumentus Komisijai pagal studijų kryptį.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
71. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Akademinėje taryboje.
72. Klausimai, nereglamentuoti šių Nuostatų, sprendžiami vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu,
kitais galiojančiais teisės aktais bei Kolegijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
______________________

Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir
konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų
Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 8 d.
nutarimu Nr. AT-5-3
1 priedas

VARDAS PAVARDENIS
Marijampolės kolegijos
Direktoriui
PRAŠYMAS
LEISTI DALYVAUTI KONKURSE EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS
2019-00-00
Marijampolė
(dokumento sudarymo vieta)

Prašau leisti dalyvauti konkurse
(nurodyti pretenduojamų dėstyti dalykų grupę/grupes
pagal konkurso pareigoms skelbimą)

dalykų
dėstytojo

pareigoms eiti per 2014-2019
(asistento, lektoriaus, docento, profesoriaus)

metų kadenciją.
PRIDEDAMA:
1.

Atestacijos už kadenciją ir konkurso pareigoms kortelė, ... lapai.

2.

Gyvenimo ir veiklos aprašymas, ... lapai.

3.

Veiklą įrodančių dokumentų kopijos (išvardinti konkrečiai):

3.1.

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

3.2.

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

4.

Papildomi dokumentai (išvardinti konkrečiai).

(parašas)

Vardas Pavardenis
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Europass
gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas (-ai) / Pavardė (-ės)
Adresas(-ai)
Mobilusis telefonas
El. paštas(-ai)
Pilietybė
Gimimo data

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio
šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Datos
Profesija arba pareigos
Darbovietės pavadinimas ir adresas

Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę
arba tarptautinę klasifikaciją
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas

Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

lietuvių

Kita kalba (-os)

Supratimas

Įsivertinimas

Klausymas

Europos lygmuo (*)

Skaitymas

vokiečių
rusų
lenkų
anglų
(*) Bendrieji Europos kalbų metmenys

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

Reikšmingiausi moksliniai,
metodiniai darbai
Patirties sklaida
Papildoma informacija

1.

Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašy
mas
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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ

įvykdytų minimaliųjų reikalavimų patvirtinimo
REKOMENDACIJOS

ATITIKIMO PROFESORIAUS PAREIGOMS KORTELĖ / ANKETA
MENO SRITIS
Veiklą patvirtinantys įrodymai

Privalomi reikalavimai pagal nuostatus

52.1.Profesoriaus pareigas gali eiti
mokslininkas arba pripažintas menininkas.
Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi
rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę,
kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti
tyrimų rezultatus. Profesoriaus pareigas einantis
pripažintas menininkas turi rengti profesionalius
menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno
veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių
tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų
rezultatus.

Mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, turimo pedagoginio
mokslo vardo atestatas
Aukštojoje mokykloje išduotas profesoriaus kvalifikacinis
pažymėjimas.
Pažyma apie per kadenciją skaitytus paskaitų kursus, pažyma apie
parengtus profesionalius menininkus.
Mokslo ir mokymo metodikos darbų sąrašas, paskelbtų per
paskutinius 5 metus; pridedamos nuorodos į leidinius, kuriuose
publikuoti mokslo darbai ar nuorodos į duomenų bazes.

A T I T I K I M O D OC E N T O P A R E I GO M S K O R T E L Ė / A N K E T A
MENO SRITIS
Privalomi reikalavimai pagal nuostatus
52.5.Docento pareigas gali eiti mokslininkas,
pripažintas menininkas. Akademinės tarybos
pritarimu į docento pareigas kolegijoje vieniems
metams gali būti priimamas asmuo, turintis didelę
praktinę patirtį dėstomojo dalyko (dalykų) srityje ir
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą
aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Veiklą patvirtinantys įrodymai
Mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, pedagoginio mokslo
vardo atestatas.
Pripažinti menininkai pateikia prestižinių apdovanojimų (Valstybės
apdovanojimai, Nacionalinės premijos, tarptautinių konkursų ir
festivalių diplomai ir kt.) diplomų kopijas.

52.6. Docentas turi atitikti šiuos jo pareigybės Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams,
vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę)
kvalifikacinius reikalavimus:
plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus.
52.5.1. dalyvavo studijų procese ir taiko pažangiausius ugdymo metodus ir technologijas

Atestacijos ir konkurso kortelėje pateikiamas dėstytų dalykų sąrašas
ir trumpas laisvos formos aprašymas apie taikomus mokymo,
ugdymo metodus ir technologijas

Privalomi reikalavimai pagal nuostatus
52.5.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios
mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) metodinių priemonių paketą;

52.5.3. dalyvavo mokslinėje, eksperimentinėje
(socialinėje, kultūrinėje) plėtroje
arba dalyvauja prestižinėse salėse rengiamose
parodose, koncertuose.
52.5.4. skaitė pranešimus tarptautinėse ar
respublikinėse konferencijose
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai
atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais kūriniais
ar kita kūrybine veikla.
52.5.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per
kadenciją aktualiais studijų ir mokslo klausimais
perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį
šalies laikraštyje ar žurnale, dalyvavo radijo ar
televizijos laidoje arba kt.;
arba reiškėsi meninėje viekloje.
52.5.7.atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
52.5.7.1. paskelbė reikšmingą mokslo monografiją,
studiją, fundamentinį ir originalų teorinį mokslo
darbą, išleistą pripažintoje leidykloje;
52.5.7.2. paskelbė mokslo straipsnių leidiniuose,
įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto
(Institute of Scientific Information) duomenų bazes
(toliau – tarptautinis leidinių sąrašas), įrašytuose į
Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių
sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba
tarptautinių mokslo organizacijų leidiniuose ir
parengė metodinę priemonę;

52.5.7.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius
leidiniuose, įrašytuose tarptautinį leidinių sąrašą,
Lietuvos leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo
organizacijų leidiniuose

Veiklą patvirtinantys įrodymai
Vertinimo procedūros metu komisijai pateikiamas paketas(-ai).
Atestacijos kortelėje prie nuostatų punkto išvardinami dėstomiems
dalykams parengti paketai ir konkrečių paketų sudedamosios dalys.
Dėstomo dalyko paketas (sudarančios dalys pagal numatytą dalyko
programą):
▪ išplėstinė programa,
▪ paskaitų konspektas ar jį atitinkanti metodinė priemonė (tai, kas
naudojama paskaitose – skaidruolės, skaidrės, individualios
užduotys grupėms, PowerPoint‘o pateiktys, paskaitos planas ir
pan.)
▪ praktinių darbų užduotys, metodiniai nurodymai;
▪ savarankiško darbo užduotys, atlikimo metodika;
▪ individualaus mokymo planas, užduotys ar pan.;
▪ kursinio darbo užduotis, metodiniai nurodymai;
▪ atsiskaitymo užduotys (tarpinių, įskaitų, egzaminų ir pan.);
kitos reikalingos dalys.
Marijampolės kolegijos dėstytojai: Direktoriaus pavaduotojo mokslui patvirtintos tyrimo ataskaitos arba darbas ir įvertinimo įrodymas.
Kiti pretendentai: Pateikiamas darbas ir įvertinimo įrodymas.
Koncertų, parodų afišos ir programos, straipsniai spaudoje.
Konferencijų, seminarų programos ir skaitytų pranešimų kopijos.
Jeigu pranešimai išleisti atskiru leidiniu – leidinio titulinio lapo ir
turinio kopijos.
Koncertų, parodų afišos, programos, straipsniai profesinėje spaudoje
Įrodantys dokumentai: oficialūs pažymėjimai, pažymos ir pan.,
patvirtinti TSC ar kitų institucijų atsakingų asmenų;
Koncertų, parodų afišos, programos.

Pateikiami darbai arba leidinio titulinio ir potitulinio lapo kopija
Pateikiama šaltinio titulinio lapo ir turinio kopija, straipsnio kopija
Informaciją apie Lietuvos leidinius, referuojamus įvairiose
tarptautinėse bazėse, galite rasti Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos svetainėje http://www.mab.lt/pdb_msd1.html
Parengta priemonė – tai parengta ir pagal nustatytą tvarką
aprobuota mokymo(-si) priemonė (vadovėlis, mokomosios medžiagos
rinkinys, kitokia metodinė priemonė), išleista leidyboje ar patalpinta
skaitmeninėje laikmenoje; kitokia – ne aprašomoji – studijoms
naudojama metodinė priemonė, aprobuota katedroje ar kitoje
institucijoje.
Aprobavimas – metodinės priemonės recenzavimas ir katedros ar
kitos kompetentingos institucijos rekomendavimas naudoti studijų
procese. Kolegijos leidžiamos metodinės priemonės turi būti
registruotos leidybos centre.
Pateikiama šaltinio titulinio lapo ir turinio kopija, straipsnio kopija
Informaciją apie Lietuvos leidinius, referuojamus įvairiose
tarptautinėse bazėse, galite rasti Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos svetainėje http://www.mab.lt/pdb_msd1.html

Privalomi reikalavimai pagal nuostatus
52.5.7.4.paskelbė
mokslo
straipsnį
leidinyje,
įrašytame į Mokslinės informacijos instituto (Institute
of Scientific Information) duomenų bazes (toliau –
tarptautinis leidinių sąrašas), arba įrašytame į
Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių
sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba
tarptautinės mokslo organizacijos leidinyje ir dėstė
dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio
kalba) užsienio šalių studentams, studijuojantiems
Marijampolės kolegijoje.

Veiklą patvirtinantys įrodymai
Pateikiama šaltinio titulinio lapo ir turinio kopija, straipsnio kopija

A T I T I K I M O L E K T O R I A U S P A RE I G O M S K O R T E L Ė
MENO SRITIS
Minimalūs reikalavimai per kadenciją
(pagal nuostatus)
52.6. Lektoriaus pareigas gali eiti mokslininkas
arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo
mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 5 metų
praktinio darbo patirtį pretenduojamo dėstyti
dalyko srityje arba ne mažesnį kaip 5 metų darbo
stažą aukštojoje mokykloje.
52.7.Lektoriaus pareigas einantis ar pretenduojantis eiti asmuo turi tenkinti šias sąlygas:
52.7.1.parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos
studentams dėstomo dalyko (dėstomų dalykų)
metodinių priemonių paketą;

Veiklą patvirtinantys įrodymai
Mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, pedagoginio mokslo vardo
atestatas ar kt. dokumentas

Vertinimo procedūros metu komisijai pateikiamas paketas(-ai).
Atestacijos kortelėje prie nuostatų punkto išvardinami dėstomiems
dalykams parengti paketai ir konkrečių paketų sudedamosios dalys.
Dėstomo dalyko paketas (sudarančios dalys pagal numatytą dalyko
programą):
▪ išplėstinė programa,
▪ paskaitų konspektas ar jį atitinkanti metodinė priemonė (tai, kas
naudojama paskaitose – skaidruolės, skaidrės, individualios užduotys
grupėms, PowerPoint‘o pateiktys, paskaitos planas ir pan.)
▪ praktinių darbų užduotys, metodiniai nurodymai;
▪ savarankiško darbo užduotys, atlikimo metodika;
▪ individualaus mokymo planas, užduotys ar pan.;
▪ kursinio darbo užduotis, metodiniai nurodymai;
▪ atsiskaitymo užduotys (tarpinių, įskaitų, egzaminų ir pan.);
▪ kitos reikalingos dalys.
52.7.2.dalyvavo studijų procese ir taikė pažanAtestacijos kortelėje pateikiamas dėstytų dalykų sąrašas ir trumpas laisvos
giausius ugdymo metodus ir technologijas;
formos aprašymas apie taikomus mokymo, ugdymo metodus ir
technologijas
52.7.3.paskelbė metodinę priemonę aukštajai Metodinės priemonės titulinio ir potitulinio lapo kopija.
mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta tvarka
Nuotolinio mokymo medžiagai – titulinio lapo kopija.
arba parašė mokslinį straipsnį, publikuotą Leidinio titulinio ir potitulinio lapo kopija, straipsnio kopija
recenzuojamame mokslo leidinyje;
arba vykdė taikomuosius mokslinius (arba Marijampolės kolegijos dėstytojai: direktoriaus pavaduotojo mokslui
užsakomuosius) tyrimus
patvirtintos tyrimo ataskaitos arba darbas ir jo įvertinimo įrodymas.
Kiti pretendentai: pateikiamas darbas ir įvertinimo įrodymas
arba
Nuotolinių studijų modulio vertinimo komisijos išvada.
parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą
kolegijoje nustatyta tvarka;
52.7.4.dalyvavo rengia tobulinant esamas Atestacijos kortelėje pateikiama informacija (sudaromas sąrašas) apie
aukštosios mokyklos studijų programas ar jų dalyvavimą:
modulius
▪ respublikinėse grupėse rengiant studijas reglamentuojančius
dokumentus;
▪ rengiant studijų programų savianalizes;
▪ derinant studijų programų programas prie pasikeitusių oficialių
reglamentuojančių dokumentų, profesinio rengimo standartų, krypčių
reglamentų;
▪ kuriant naujas studijų programas, specializacijas bei įvedant naujus
studijų dalykus.
Viešinimo
veiklos produktų kopijos, nuorodos, pažymos ar kitokie
arba dalyvavo neformalioje šviečiamojoje,
įrodymai.
viešinimo veikloje,
Konferencijų, seminarų programos ir skaitytų pranešimų kopijos. Jeigu
arba vadovavo studentams ar kitų
pranešimai išleisti atskiru leidiniu – leidinio titulinio lapo ir turinio kopijos.
institucijų darbuotojams rengiant
pranešimus,
Studentų koncertų, parodų afišos, programos.
arba vadovavo rengiant studentų darbų
parodas, koncertus
Įrodantys dokumentai: oficialūs pažymėjimai, pažymos ir pan., patvirtinti
52.7.5.vykdė neformalųjį švietimą: vedė
TSC ar kitų institucijų atsakingų asmenų
seminarus,

arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius Įrodantys dokumentai: oficialūs pažymėjimai, pažymos ir pan., patvirtinti
TSC ar kitų institucijų atsakingų asmenų
kursus.
Atestacijos kortelėje pateikiamas:
arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai
o vadovaujamų kolektyvų sąrašas;
ilgalaikei studentų veiklai (studentų rengimas
o trumpas laisvos formos aprašymas apie vadovavimą kitokiai
skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar)
ilgalaikei studentų veiklai;
tarptautinėse konferencijose, dalyvauti respubo pasiekimų įvertinimo kopijos.
likiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose,
vadovavimas studentu tiriamiesiems darbams,
išskyrus privalomus pagal studiju programa).
Koncertų, parodų afišos, programos, straipsniai spaudoje, pasiekimų
arba reiškėsi meninėje veikloje.
įvertinimo kopijos.
Tarptautinės veiklos įrodymas - sukurtas produktas ir/arba išduotas
52.7.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios
atitinkamas
pažymėjimas.
mokyklos veiklose
Privalomosios įgytos patirties sklaidos įrodymas - refleksyvus aprašymas
kortelėje, kaip buvo vykdoma sukurto produkto ir/ar patirties sklaida
(informacinė, ugdomoji, švietėjiška).
Veiklos ir jos įrodymų rekomendacijos pateikiamos „Dalyvavimo
tarptautinėse veiklose galimybių trumpame apraše“ (9.3 priedas).
Konferencijų, seminarų programos ir skaitytų pranešimų kopijos. Jeigu
arba skaitė pranešimus konferencijose,
pranešimai išleisti atskiru leidiniu – leidinio titulinio lapo ir turinio kopijos.
arba rengė projektų paraiškas, įgyvendino
Direktoriaus įsakymai, projekto vadovo (administratoriaus) pažyma arba
projektus (išskyrus Projektinės veiklos skyriaus
ataskaita, kiti oficialūs patvirtinantys dokumentai.
darbuotojus),
arba rengė studijų programų savianalizes, skirtas Atestacijos ir konkurso kortelėje pateikiama informacija (sudaromas
išoriniam vertinimui,
sąrašas, pateikiamas aprašymas ar pan.) apie dalyvavimo pobūdį rengiant
savianalizės.
arba rengė naujas studijų programas
Atestacijos ir konkurso kortelėje pateikiama informacija (sudaromas
sąrašas) apie rengtas studijų programas
arba parengė mokomąją medžiagą dalyko
Vertinimo procedūros metu komisijai pateikiama parengta medžiaga
dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų kalbos
dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba
(išskyrus tos kalbos dėstytojus).
arba dėstė dalyką anglų kalba (ar esant
Kortelėje nurodoma, kada, kokioje grupėje ir kokį dalyką dėstė užsienio
poreikiui kita užsienio kalba) užsienio šalių
kalba
studentams, studijuojantiems Marijampolės
kolegijoje
Koncertų, parodų afišos, programos, straipsniai spaudoje
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai
atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais
kūriniais ar kita kūrybine veikla.
52.7.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose,
Atestacijos kortelėje pateikiamas bendras išklausytų per pastaruosius 5 m.
kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo
valandų skaičius, o kvalifikacijos tobulinimo renginių sąrašas pateikiamas
dalyko (dėstomų dalykų) srityje.
gyvenimo aprašyme. Pridedamos pažymėjimų kopijos

A T I T I K I M O A SI S T E N T O P A R E I G O M S K O R T E L Ė
MENO SRITIS
Minimalūs reikalavimai per kadenciją
(pagal nuostatus)
52.8.Konkurso metu į asistento pareigas gali
pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą
aukštojo mokslo kvalifikaciją
Asistento pareigas einantis asmuo atestacijos per
kadenciją metu turi tenkinti šias sąlygas:

Veiklą patvirtinantys įrodymai
Išsilavinimo dokumentai

52.9.Parengė ir paskelbė kolegijos studentams
dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) išplėstinę
programą, praktinių, savarankiško darbo, kursinio
projekto (darbo) užduotis, paaiškino jų atlikimo
metodikas;

Vertinimo procedūros metu komisijai pateikiamas paketas(-ai).
Atestacijos kortelėje prie nuostatų punkto išvardinami dėstomiems
dalykams parengtos priemonės, pvz.: išplėstinė programa, paskaitų
konspektas ar dalis jo (tai, kas naudojama paskaitose – skaidruolės,
skaidrės, individualios užduotys grupėms, PowerPoint‘o pateiktys,
paskaitos planas ir pan.); praktinių darbų užduotys ar dalis jų,
metodiniai nurodymai; savarankiško darbo užduotys, atlikimo
metodika; individualaus mokymo planas, užduotys ar pan. (pas mus
nėra, tai nežinau); kursinio darbo užduotis, metodiniai nurodymai;
atsiskaitymo užduotys (tarpinių, įskaitų, egzaminų ir pan.)

52.10. Kėlė savo kvalifikaciją seminaruose,
kursuose, konferencijose ar stažuotėse dėstomo
dalyko (dėstomų dalykų) srityje.

Atestacijos kortelėje pateikiamas bendras išklausytų per pastaruosius
5 m. valandų skaičius, o kvalifikacijos tobulinimo renginių sąrašas
pateikiamas gyvenimo aprašyme. Pridedamos pažymėjimų kopijos

Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir
konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų
Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 8 d.
nutarimu Nr. AT-5-3
5 priedas

Meno srities dėstytojų meninių veiklų vertinimo principai
Meninės dėstytojų veiklos, nurodytos Dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti 2010 m. nuostatų punktuose:

49.5.5. <...> reiškėsi meninėje veikloje;
49.5.6. <...> patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais
kūriniais ar kita kūrybine veikla;
49.5.7. <...> vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus,
bei 2013 m. nuostatų punktuose:
49.5.4. <...> vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus,
49.5.5. <...> reiškėsi meninėje veikloje;
49.5.6. <...> patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais reikšmingais
kūriniais ar kita kūrybine veikla;
grupuojamos papildomai ir vertinamos tokiu būdu:
▪

meno kolektyvų vadovas – skaičiuojamas vadovaujamų kolektyvų skaičius;

▪ vadovaujamo kolektyvo koncertinė veikla – konstatuojamas koncertinės veiklos buvimas ar nebuvimas
kolegijoje ir už jos ribų vieną kartą (ne kolegijos kolektyvų koncertinė veikla kolegijoje neskaičiuojama);
▪

autoriniai koncertai, parodos – skaičiuojamas koncertų, parodų skaičius;

▪ koncertavimas bendruose koncertuose, kūrinių demonstravimas bendrose parodose – konstatuojamas faktas
vieną kartą, kad tai vyko;
▪

įvairių meninių kolektyvų dalyvis – skaičiuojamas kolektyvų, kuriuose dalyvauja, skaičius;

▪ kolektyvų vadovų, kurie tuo pat metu ir groja, dainuoja, šoka kolektyve, papildomai narystė kolektyve
nebeskaičiuojama.
▪ koncertmeisterių darbas su meno kolektyvais prilyginamas kolektyvo vadovo darbui ir
kolektyvų skaičius.

____________________

skaičiuojamas

Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir
konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų
Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 8 d.
nutarimu Nr. AT-5-3

6 priedas

DĖSTYTOJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE VEIKLOSE GALIMYBIŲ
TRUMPAS APRAŠAS
Tarptautiškumas darosi vienu iš centrinių veiksnių, gerinančių studijų kokybę (Kriščiūnas K. Universiteto,
valdžių ir visuomenės socialinis kontraktas: raidos bruožai ir kaitos tendencijos.//Mokslas, technologija ir
visuomenė: harmoningos raidos paieškos. Kaunas: Technologija, 2002. P.123-175. ISBN 9955-09-179-7). Todėl
aukštosios mokyklos veiklos tarptautiškumas nėra galutinis tikslas ar rezultatas, tačiau jis turi lemiamą poveikį
vykdant institucijos misiją ir yra tik priemonė, padedanti ugdyti studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų
kompetencijas. (Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės.
Monografija / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas [rengėjai Petras Baršauskas ... [et al.]. Kaunas:
Technologija, 2007. P.14-17. ISBN 978-9955-9874-5-1)
Pagrindinės kolegijos tarptautinimo veiklos kryptys gali būti:
o dvipusis studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumas;
o tarptautinių studijų organizavimas;
o kolegijoje realizuojamų studijų programų tarptautiškumo didinimas;
o tarptautinių projektų rengimas ir dalyvavimas juose.
Konkrečios kolegijos tarptautinimo veiklos gali būti:
o judumas ir mainai - dvišaliai ir daugiašaliai Europinio bendradarbiavimo projektai ir programos,
apjungiančios ir akademinius mainus - studijas ir mokslines stažuotes, mokymus, vasaros kalbos
ir kultūros kursus ir kt.; tarptautiniai studentai; užsienio kalbos gebėjimų tobulinimas (studijos,
kursai ir pan.);
o aukštosios mokyklos veiklos pagal pačios pasirašytas dvišalio/daugiašalio bendradarbiavimo
sutartis.
Aukštosios mokyklos tarptautinimo veiklas administruoja ir/arba koordinuoja:
- Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) ir/arba LR Švietimo ir mokslo ministerija ir/arba kitų Europos
šalių institucijos ir/arba fondai (ES Struktūrinė parama);
- pati aukštoji mokykla.
Tarptautinimo veikla turi savo tikslą (tikslus) ir skirta atitinkamai tikslinei grupei.
Tarptautinimo veiklos įrodymas - sukurtas produktas ir/arba išduotas atitinkamas pažymėjimas.
Tarptautinimo veiklose privalomas veiklos tęstinumas, kurį pagrindžia įgytos patirties sklaida
(informacinė, ugdomoji, švietėjiška).
Tarptautinimo veiklos trukmės išraiška - laikas ir/arba kreditai.
Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) administruoja Švietimo ir profesinio mokymo srities
iniciatyvas, kurias finansuoja Europos Komisija ir LR Vyriausybė. ŠMPF įkurtas 2007 metais, sujungus nuo
1998 m. Lietuvoje aktyviai veikusius ES Socrates ir ES Leonardo da Vinči paramos fondus. Tikslas - padėti
pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo projektų teikiamomis galimybėmis.
ŠMPF atsakinga už šias programas:
COMENIUS
Comenius partnerysčių projektai
Šių projektų tikslas yra stiprinti europinę dimensiją švietimo srityje, skatinant bendradarbiavimą tarp
Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti
kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias bei pasidalinti gerąja patirtimi.
Comenius Regio partnerysčių projektai

Remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje. Ši veikla padeda regionams dalintis gerąja praktika
ir patirtimi; kurti priemones, kurios užtikrintų ilgalaikį tarpregioninį bendradarbiavimą; stiprinti europinę
dimensiją mokykliniame ugdyme; teikti europinio mokymo patirties pavyzdžius mokytojams, mokiniams,
kitiems subjektams, atsakingiems už mokyklų administravimą.
Comenius parengiamieji vizitai
Šios veiklos tikslas - padėti mokyklos atstovams, norintiems vykdyti Comenius partnerystės projektą,
susipažinti su būsimąją partnerine institucija ir kartu parengti projektą.
Comenius kvalifikacijos tobulinimas
Tai galimybė mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui gilinti žinias, tobulinti mokymo įgūdžius,
susipažinti su švietimo tendencijomis Europoje. Dotacijos skiriamos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
kursuose, vykstančiuose vienoje iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių.
ERASMUS
Dėstymo vizitai
Erasmus mobilumo/dėstymo turinys: kursų tipologija/didaktinė tipologija (paskaitos, seminarai, darbo
grupės ir kt.); poveikis tolimesniam bendradarbiavimui.
Kaip dėstytas kursas buvo integruotas užsienio institucijoje (pvz., savo institucijos Erasmus studentų
stebėjimas, dalyvavimas kontroliniuose darbuose/egzaminuose, bendradarbiavimo veiklose/tyrimo darbų
rengime ir t.t.Koks poveikis institucijai (savai/užsienio; fakultetui/katedrai, kokia įgytos patirties/rezultatų
sklaida/panaudojimas.
Erasmus dėstytojų dėstymo vizitų siekiai: sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo
programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių aukštojo mokslo institucijų akademinio personalo žinių ir
kompetencijos; skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus; skatinti aukštojo mokslo
institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį. Dėstymo vizitus gali vykdyti aukštojo
mokslo institucijų akademinis personalas ir kviestinis įmonių personalas.
Profesinis tobulinimasis: mokymai, stažuotės
Akademinio ir kito personalo profesinis tobulinimasis: mokymai, stažuotės.
Aukštojo mokslo institucijų akademinio ir kito personalo profesinis tobulinimasis apima tokios rūšies
mobilumo veiklas:
Akademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į kitą aukštojo mokslo instituciją
arba įmonę mokymosi tikslais.
Administracijos arba kito ne akademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į
aukštojo mokslo instituciją partnerę arba įmonę partnerę mokymosi tikslais.
Taip siekiama sudaryti sąlygas gavėjams mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias, gautas
per patyrimą ir gerą praktiką įstaigoje partnerėje arba priimančioje įmonėje, ir taip įgyti praktinių įgūdžių,
tinkamų esamam gavėjų darbui ir jų profesinei raidai. Veikla gali būti įvairi: seminarai, praktiniai seminarai,
kursai, konferencijos, praktinių užsiėmimų laikotarpiai, trumpos komandiruotės ir pan.Laikotarpis įstaigoje
partnerėje gali būti įvairios formos: trumpa komandiruotė, praktinio stebėjimo programa, mokomasis vizitas ir
pan.
Erasmus intensyvi programa (toliau - IP) - trumpa (nuo 2 iki 6 savaičių) studijų programa, suburianti
mažiausiai trijų dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų studentus ir dėstytojus.
Veiklos tikslai:
o paskatinti efektyvų ir daugiatautį specialiųjų kursų, kurie nėra įtraukti į standartines studijų
programas, dėstymą;
o sudaryti sąlygas studentams ir dėstytojams kartu dirbti tarptautinėse grupėse šitaip gaunant naudos
iš specialių mokymosi ir mokymo sąlygų, kurios neprieinamos vienoje institucijoje, bei įgyti naują
požiūrį į studijuojamą dalyką;
o suteikti galimybę pažvelgti į studijuojamą discipliną iš naujos perspektyvos, pasidalinti patirtimi
apie mokymo turinį ir studijų programų metodiką, išmėginti dėstymo metodus tarptautinėje
auditorijoje.
IP gali būti vienkartinė veikla arba kartojama kelis metus iš eilės (finansuojamas ne ilgesnis kaip trejų metų
iš eilės laikotarpis, paraiška turi būti teikiama kas metus).
Intensyvi programa nėra skirtos mokslo tiriamajai veiklai ar konferencijoms, bet tik naujiems,
nestandartiniams mokymosi galimybių tobulinimo, dalyvaujančių dėstytojų ir studentų įgūdžių lavinimo ir pan.
intensyviems kursams.
Programa turi pasižymėti tokiomis savybėmis: Dėstytojų ir studentų santykis turi užtikrinti aktyvų
auditorijos dalyvavimą ir skatinti studijų programos tobulinimo elementą, numatytą IP įgyvendinime; IP turėtų

būti integruota į dalyvaujančių studentų studijų programą, o IP, kuri studentams yra visiškai pripažįstama
(įskaitoma), yra ypač skatinama.Siekiant padidinti IP europietišką poveikį, prioritetas bus teikiamas daugiau nei
trijų šalių dalyvavimą numatančioms IP.Ypatingas dėmesys bus skiriamas IP tokių disciplinų, kurias studentams
nelabai patogu ilgiau studijuoti užsienyje. Akcentuojamos ir IP, kurios padeda skleisti žinias sparčiai kintančiose
ir naujose srityse.
LEONARDO DA VINCI programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant
profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių
profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines
organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo politiką.
Projektai, kuriuos administruoja ŠMPF
Mobilumo projektai
Tai galimybė išvykti į Europos šalį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką
įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus
bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis.
Naujovių perkėlimo projektai
Tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant
naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir
procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams.
Partnerysčių projektai
Tai nedidelės apimties projektai bendrai veiklai jungiantys profesinio rengimo ir mokymo srities
organizacijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių, kurios dalyvaudamos projekte siekia
abipusės naudos.
Parengiamieji vizitai
Tai galimybė išvykti į užsienio šalį ieškant potencialių partnerių būsimiems projektams.
B ir C procedūrų projektai
Tai intelektinio produkto kūrimo projektai, skirti tobulinti profesinį rengimą.
Projektai, kuriuos administruoja Europos Komisija:
Naujovių kūrimo projektai
Tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių kūrimui
profesinio mokymo srityje ir geros praktikos plėtojimui.
Teminių tinklų projektai
Tai formali ir neformali ekspertų ir organizacijų, dirbančių ties konkrečiais su profesiniu švietimu ir
mokymu susijusiais klausimais, grupė, siekianti surinkti, susisteminti žinias, identifikuoti reikalavimus ir
prognozes bei skleisti pasiektus rezultatus.
Papildomos priemonės
Papildomomis priemonėmis stiprinami ryšiai, perduodama informacija bei palaikomas sklaidos aktyvumas
ir veiklumas.
GRUNDTVIG PROGRAMA skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymuisi. Programos tikslas –
gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei prieinamumą, remiant tarptautinį suaugusiųjų švietimo institucijų
bendradarbiavimą bei mobilumą.
Grundtvig mokymosi partnerystė
Nedideli 2 metų bendradarbiavimo su įvairiomis suaugusiųjų švietimo (plačiąja prasme) organizacijomis
projektai. Mokymosi partnerystė savo pagrindinį dėmesį skiria suaugusiųjų švietimo vadybai ir/arba suaugusiųjų
švietėjų, vadybininkų supažindinimui su mokymo metodais, pasikeitimo patirtimi galimybėmis ir informacija
apie drauge išplėtotą naują požiūrį, metodus.
Grundtvig parengiamieji vizitai
Veiklos tikslas – padėti suaugusiųjų švietimo institucijų atstovams, norintiems parengti Grundtvig
mokymosi partnerystės projektą, susipažinti su būsimomis partnerinėmis institucijoms ir suteikti galimybę kartu
parengti projektą
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas
Veiklos tikslas - suteikti galimybę mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims, dirbantiems
suaugusiųjų švietimo srityje, dalyvauti Europos kvalifikacijos tobulinimo kursuose, paprastai trunkančiuose iki
keturių savaičių kitoje šalyje. Dalyvavimas tokiuose kursuose suteikia galimybę suaugusiųjų švietimo
specialistams susipažinti su užsienio kolegų metodika ir gerąja patirtimi. Dotaciją gauti kvalifikacijos tobulinimo

kursuose gali gauti darbuotojai, dirbantys su suaugusiaisiais visą darbo laiką arba dalį jo formalioje arba
neformalioje sistemoje.
Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai
Šios veiklos tikslas yra suteikti galimybę dirbantiems ar ateityje suaugusiųjų švietimo srityje dirbsiantiems
darbuotojams, asmenims, atsakingiems už šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, vykti darbinio vizito į kitą šalį.
Šia veikla siekiama plačiau supažindinti veiklos dalyvius su suaugusiųjų švietimu Europoje, gerinti suaugusiųjų
besimokančiųjų mokymo, konsultavimo ir jų vadybinių gebėjimų kokybę.
Grundtvig asistentų praktika
Šios veiklos tikslas yra suteikti formaliame, neformaliame ir savaiminiame suaugusiųjų švietime
dirbantiems ar ateityje dirbsiantiems asmenims galimybę geriau suprasti europinę suaugusiųjų švietimo
dimensiją, tobulinti užsienio kalbų žinias, pažinti kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas ir pagerinti profesinę
ir kultūrinę kompetencijas.
Grundtvig senjorų savanorystės projektai
Šios veiklos tikslas pasiūlyti neformalaus ar papildomo mokymosi galimybes vyresnio amžiaus žmonėms.
Savanorystė - vis labiau pripažįstama kaip būdas siūlyti naujas mokymosi galimybes vyresnio amžiaus piliečiams
Europoje, pabrėžiant tą indėlį, kurį įneša vyresnio amžiaus žmonės mūsų visuomenei. Vyresnio amžiaus piliečiai
yra išminties ir patirties šaltinis, iš kurio visuomenė turėtų gauti didesnę naudą nei gaudavo praeityje. Ši veikla
siūlo naują mobilumo formą vyresnio amžiaus Europos piliečiams, kuri leis jiems mokytis, dalintis žiniomis ir
patirtimi.
Grundtvig seminarų organizavimas
Tai galimybė besimokantiems suaugusiems dalyvauti mokymosi renginiuose, susitikimuose, kurie vyksta
kitoje šalyje. Seminarų metu susitinka pavieniai besimokantys asmenys ar smulkios besimokančiųjų grupės iš
keleto šalių, kad pasidalintų tarptautine patirtimi, reikalinga jų asmeniniam tobulėjimui, mokymosi poreikiams.
Seminaruose besimokantieji yra skatinami tarpusavyje pasidalinti turima kompetencija ir suvokimu.
Kiekviename seminare dalyvauja nuo 10 iki 20 besimokančiųjų.
PAŽINTINIAI VIZITAI - tai švietimo ir įvairaus rango profesinio mokymo specialistų bei sprendimus
švietimo srityje priimančių asmenų vizitai, skirti palengvinti tarptautinius informacijos ir patirties mainus. Šie
vizitai ne tik padeda įgyti naujos profesinės patirties, bet ir geriau pažinti aplinką, kurioje ji buvo kaupiama.
Pažintinių vizitų tikslai:
suteikti galimybę asmenims, vykdantiems svarbias su švietimu susijusias pareigas vietos, regioniniu arba
nacionaliniu lygmeniu, susipažinti su kitų valstybių švietimo struktūromis, jose vykdomomis reformomis;
prisidėti prie europinės dimensijos kūrimo, dalintis patirtimi, užmegzti kontaktus tolimesniam
bendradarbiavimui;
pritaikyti gerąją įgytą patirtį švietimo sistemos tobulinimui Lietuvoje; skatinti profesinio mokymo plėtros
specialistų mainus bei samprotavimus apie bendrąsias Europos konteksto temas;
stengtis tobulinti visokeriopos profesinio mokymo sistemų ir priemonių plėtros mechanizmą Europos
šalyse, aiškinant vėlesnių politinių sprendimų svarbą.
Pažintinių vizitų dalyviai - švietimo sistemoje dirbantys asmenys, kurių patirtis gali būti naudojama didinti
kitų suvokimą apie užsienio valstybių narių švietimo politiką ir praktiką.
SKERSINĖ PROGRAMA apima keturias pagrindines veiklas:remiamas bendradarbiavimas vykdant
mokymosi visą gyvenimą politiką ir jos tobulinimą;kalbų mokymosi skatinimas ir valstybės narių kalbinės
įvairovės rėmimas;novatoriškų, IKT pagristų mokymosi visą gyvenimą turinio, paslaugų, pedagogikos ir p
ERASMUS MUNDUS programa skirta skatinti Europos aukštojo mokslo kokybės gerinimą ir kultūrų
tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, organizuojant aukštos kokybės Europos
magistrantūros ir doktorantūros studijas, kurios ne tik leidžia studentams bei mokslininkams iš viso pasaulio
studijuoti Europos aukštosiose mokyklose, bet ir suteikia galimybę Europos studentams išvykti į trečiąsias šalis.
TEMPUS - trans-Europinio mobilumo programa universitetinėms studijoms, Jungtiniams projektams bei
Struktūrinėms priemonėms rengti.
EUROGUIDANCE - tai mobilumas ir profesinis orientavimas ES: apima informavimo priemones,
leidinius ir mokymo seminarus ir konferencijas.

AKADEMINIAI MAINAI vykdomi pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis, remia mokslininkų
dalyvavimą bendruose projektuose ir programose, skatina tiesioginius mokslo ir studijų institucijų ryšius.
Bendradarbiavimo sutartis pasirašo LR Švietimo ir mokslo ministerija su Europos ir pasaulio valstybėmis.
BENDROJI NORDPLUS PROGRAMA orientuota į skirtingas bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir
suaugusiųjų švietimo tikslines grupes. Ši programa remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus bei yra atvira
visoms institucijoms, organizacijoms ir kitiems dirbantiems ar besispecializuojantiems švietimo ir mokymosi
visą gyvenimą srityje. Nordplus programoje gali dalyvauti penkios Šiaurės šalys (Danija, Islandija, Norvegija,
Švedija, Suomija), trys autonominės Šiaurės šalių sritys (Grenlandija, Farerų salos, Alando sala) ir Baltijos šalys
(Lietuva, Latvija, Estija). Pagrindiniai programos tikslai - švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų
diegimas. Taip pat programa siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant
pasikeitimą patirtimi, gerąja praktika bei pasiektų rezultatų svarbą.
Pagrindinės veiklos kategorijos yra siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.
Bendrosios Nordplus programos paprogramės:
Nordplus Horizontal paprogramė remia tinklų ir projektų veiklą tarp įvairių švietimo sektorių: darbo
grupes, patirties mainų seminarus, konferencijas, tyrimus, statistikos projektus, mokslinių projektų valorizaciją,
inovacinius kursų ir modelių kūrimą, inovatyvių kalbų mokymo ir mokymosi priemonių kūrimą, geros praktikos
sklaidą ir kt. Dalyvauja asmenys, institucijos, organizacijos ar kitos įstaigos, dirbančios švietimo ir mokymosi
visą gyvenimą srityje.
Nordplus Junior paprogramė remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus tarp Šiaurės ir Baltijos šalių
bendrojo ugdymo mokyklų.
Nordplus Higher Education paprogramė remia aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse
bendradarbiavimą ir mobilumą. Šia programa siekiama stiprinti glaudesnius regiono aukštųjų mokyklų ryšius,
kurių pagalba studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi..
Nordplus Adult Learning paprogramė remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus tarp Šiaurės ir
Baltijos šalių suaugusiųjų mokymo institucijų.
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA
ES reglamentai numato, kad kiekvienas struktūrinis fondas gali finansuoti tam tikrus tikslus
įgyvendinančias priemones. 2007-2013 m. finansiniu laikotarpiu ES struktūrinė parama skiriama šiems
prioritetams:
1. Konvergencijos prioritetas skirtas silpniau išsivysčiusioms šalims narėms ir regionams.
2. Regioninio konkurencingumo ir užimtumo prioritetas skirtas labiau išsivysčiusiems regionams, kurie
negali gauti paramos pagal Konvergencijos prioritetą.
3. Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetas skirtas bendradarbiavimui abipus ES vidaus sienų ir
tarp šalių narių tam tikrose teritorinėse zonose.
2007–2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai skiriama parama pagal Konvergencijos ir Europos
teritorinio bendradarbiavimo prioritetus.
ES struktūriniai fondai:
Europos regioninės plėtros fondas teikia regionams įvairią finansinę paramą.
Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas ir
finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų
plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.
Sanglaudos fondas skiria paramą dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.

Tarptautinimo veiklos produktas ir įgytos patirties sklaida betarpiškai priklauso nuo veiklos temos.
Tarptautinimo veiklos produktų įvairovė
Eil.
Nr.
1.

Tarptautinimo veikla
Projektas

Produktas
sukurtas Interneto puslapis/svetainė
E- mokymo kursas
CD/kasetė (garso, vaizdo), filma su atliktų darbų pavyzdžiais, filmas
tarpinstitucinė konferencija; akcija
albumas (nuotraukų ir pan.), foto medžiaga; skaidrės
reportažas
pasodinti medžiai, gėlės ir pan.
įkurtas muziejus; fotoparoda; stendas

Eil.
Nr.

2.
3.

4.
5.

Tarptautinimo veikla

Programa
Akademiniai mainai (studijos,
stažuotės, mokslinės stažuotės,
mokymai, kursai, vasaros kalbos
ir kultūros kursai ir pan).
Vizitas
Tarptautiniai studentai

Produktas
leidinys: knyga, vadovėlis; vadovas, aprašymai ir receptai; laikraštis;
bukletas; lankstinukas; pranešimų/atsiliepimų knyga; dienoraštis; straipsnis;
informacinis biuletenis; kalendorius; plakatas
seminarų medžiaga, referatai; aplankas; rašinys;
žodynėlis
mokomoji medžiaga: programa/kursas; modulis
teminis renginys (seminaras, koncertas; spektaklis, kompozicija)
vizitas
dėstymo medžiaga/aplankas; jungtinė programa/kursas/modulis
mokomoji/mokymo medžiaga; raportas; ataskaita; refleksyvus aprašymas;
dienoraštis ir pan.
raportas; ataskaita; refleksyvus aprašymas; dienoraštis ir pan.
mokymo medžiaga (programa/kursas; modulis ir kt.).

Visais atvejais, norint gauti informacijos ar/ir įsijungti į tarptautines veiklas, patartina kreiptis į kolegijos
tarptautinių studijų skyrių (vedėja V.Vilkienė)
Išsami informacija apie tarptautines programas - Švietimo mainų paramos fondo svetainėje http://www.smpf.lt/

1 SANTRAUKA
ŠMPF administruojamos paramos programos ir ES struktūrinė parama
Programa
Mokymosi visą
gyvenimą
programa

Paprogramės
Comenius –
mokyklinis
ugdymas

Erasmus –
aukštasis mokslas

Veiklos, projektai
Comenius partnerysčių
projektai
Comenius Regio
partnerysčių projektai
Comenius parengiamieji
vizitai
Comenius kvalifikacijos
tobulinimas
Personalo mobilumas

Grundtvig –
suaugusiųjų
šveitimas

Kas
atsakingas

ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
dėstymo vizitai,

ŠMPF

profesinis tobulinimasis:
mokymai, stažuotės mokymosi
tikslais
Akademinio personalo

Erasmus intensyvi programa
Leonado da Vinči
– profesinis
mokymas

Aprašymas

Mobilumo projektai

Grundtvig mokymosi
partnerystė
Grundtvig parengiamieji
vizitai
Grundtvig kvalifikacijos
tobulinimas

Administracijos arba kito ne
akademinio personalo
skirta naujiems dėstytojų ir
studentų įgūdžių lavinimo
kursams
Naujovių perkėlimo projektai

ŠMPF

Partnerysčių projektai
Parengiamieji vizitai
B ir C procedūrų projektai

ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF

Naujovių kūrimo projektai
Teminių tinklų projektai

E.komisija
E.komisija

Papildomos priemonės

E.komisija

ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF

Programa

Paprogramės

Skersinė
programa
Pažintiniai vizitai

Erasmus
Mundus

Tempus

Euroguidance

AKADEMINIAI
MAINAI

Bendroji
Nordplus
programa

ES
STRUKTŪRINĖ
PARAMA
ES struktūriniai
fondai

Veiklos, projektai

Aprašymas

ŠMPF

Grundtvig suaugusiųjų
švietimo darbuotojų vizitai
Grundtvig asistentų praktika
Grundtvig senjorų
savanorystės projektai
Grundtvig seminarų
organizavimas
kalbos, IKT, politinis
bendradarbiavimas, rezultatų
sklaida ir panaudojimas
tarptautinius informacijos ir
patirties mainai, nauja
profesinė patirtis, pažinta
aplinka
Europos magistrantūros ir
doktorantūros studijos,
kurios ne tik leidžia studentams bei mokslininkams
studijuoti Europos
aukštosiose mokyklose ir
galimybė Europos išvykti į
trečiąsias šalis
trans-Europinio mobilumo
programa universitetinėms
studijoms, Jungtiniams
projektams bei Struktūrinėms
priemonėms rengti
mobilumas ir profesinis
orientavimas ES: apima ir
mokymo seminarus bei
konferencijas
vykdomi pagal dvišalio
bendradarbiavimo sutartis

ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF

ŠMPF

ŠMPF

ŠMPF

Bendradarbiavimo sutartis
pasirašo LR Švietimo ir mokslo
ministerija su Europos ir
pasaulio valstybėmis
Šiaurės ir Baltijos šalių ugdymo institucijų bendradarbiavimas ir mobilumas
Nordplus
tinklų ir projektų veiklos tarp
Horizontal
įvairių švietimo sektorių
Nordplus Junior
mobilumo veiklos, projektai ir
tinklai tarp Šiaurės ir Baltijos
šalių bendrojo ugdymo mokyklų
Nordplus Higher
aukštojo mokslo institucijų
Education
Šiaurės ir Baltijos šalyse
bendradarbiavimas ir mobilumas
Nordplus Adult
mobilumo veiklos, projektai ir
Learning
tinklai tarp Šiaurės ir Baltijos
šalių suaugusiųjų mokymo
institucijų
Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
prioritetas
Europos
socialinis fondas

Kas
atsakingas

ŠMPF

ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF
ŠMPF

skirtas bendradarbiavimui
abipus ES vidaus sienų ir
tarp šalių narių tam tikrose
teritorinėse zonose

INTERREG III. Skiriama pasienio,
tarptautiniam ir regioniniam bendradarbiavimui, finansuojamas iš
Regioninės plėtros fondo (ERPF).

Jungtinis
sekretoriatas

Jo užduotis - mažinti nedarbą,
plėtoti žmogiškuosius išteklius
ir skatinti profesinę integraciją,
aukšto lygio profesionalumą,
vyrų ir moterų lygybę, subalansuotą plėtrą ir ekonominę bei
socialinę sanglaudą.

Remia projektus, sprendžiančius
socialines (pirmiausia užimtumo)
problemas ir finansuoja švietimą ir
profesinį mokymą, įsidarbinimo
galimybių plėtrą, mokslinius
tyrimus ir technologijų plėtrą,
švietimo ir profesinio mokymo
sistemų tobulinimą

Švietimo ir
mokslo
ministerija.

2 SANTRAUKA

Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir
konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų
Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 8 d.
nutarimu Nr. AT-5-3

7 priedas
DĖSTYTOJŲ VEIKLOS ĮVERTINIMO KOEFICIENTAI
Konkurso metu dėstytojų, pretenduojančių į docento ar lektoriaus pareigybę, veikla turi būti tarpusavyje
palyginama. Todėl šių dėstytojų veikla lyginama susumuojant pagal nuostatų punktus atliktų veiklų skaičių, padaugintą iš
atitinkamų svertinių koeficientų ir padalintą iš dėstytojo per kadenciją tarifikuoto metinio krūvio etatiniais vienetais
vidurkio.
Žemiau pateikiami dėstytojų, pretenduojančių į docento ar lektoriaus pareigybę, veiklų svertiniai koeficientai,
kurie taikomi organizuojamiems konkursams dėstytojų pareigoms eiti.
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LEKTORIUS

48.6.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;
48.6.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir
technologijas;
48.6.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje
nustatyta tvarka
arba parašė mokslinį straipsnį, publikuotą recenzuojamame mokslo leidinyje
arba vykdė taikomuosius mokslinius (ar užsakomuosius) tyrimus
arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
48.6.4. dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų
modulius
arba dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje
arba vadovavo studentams ar kitų institucijų darbuotojams rengiant pranešimus;
48.6.5. vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus,
arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus,
arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse konferencijose, dalyvauti respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas
studentų tiriamiesiems darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą);
48.6.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose
arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba parengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės
veiklos skyriaus darbuotojus),
arba rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui,
arba rengė naujas studijų programas,

arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus
anglų kalbos dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos
dėstytojus),
arba dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio kalba) užsienio
šalių studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje;
48.6.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse
dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) srityje;

M LEKTORIUS

Koeficientai

49.5.1. parengė ir paskelbė aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko (dėstomų
dalykų) metodinių priemonių paketą;
49.5.2. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;

xx*

49.5.3. paskelbė metodinę priemonę aukštajai mokyklai, aprobuotą kolegijoje nustatyta
tvarka,
arba parašė mokslinį straipsnį, publikuotą recenzuojamame mokslo leidinyje

0,1-0,5

arba vykdė taikomuosius mokslinius (ar užsakomuosius) tyrimus

xx*

0,5-1,5
0,1-0,3 (0,3-0,5)

arba parengė nuotolinių studijų modulį, akredituotą kolegijoje nustatyta tvarka;
49.5.4. dalyvavo tobulinant esamas aukštosios mokyklos studijų programas ar jų modulius
arba dalyvavo neformalioje šviečiamojoje, viešinimo veikloje
arba vadovavo studentams ar kitų institucijų darbuotojams rengiant pranešimus
arba vadovavo rengiant studentų darbų parodas, koncertus;
49.5.5. vykdė neformalųjį švietimą: vedė seminarus,
arba vykdė neformalųjį švietimą: vedė ilgalaikius kursus,
arba vadovavo studentų kolektyvams ar kitokiai ilgalaikei studentų veiklai (studentų
rengimas skaityti pranešimus respublikinėse ir (ar) tarptautinėse konferencijose, dalyvauti
respublikiniuose ir (ar) tarptautiniuose konkursuose, vadovavimas studentų tiriamiesiems
darbams, išskyrus privalomus pagal studijų programą),
arba reiškėsi meninėje veikloje;
49.5.6. dalyvavo tarptautinėse aukštosios mokyklos veiklose
arba skaitė pranešimus konferencijose,
arba parengė projektų paraiškas, įgyvendino projektus (išskyrus projektinės veiklos
skyriaus darbuotojus),
arba rengė studijų programų savianalizes, skirtas išoriniam vertinimui,
arba rengė naujas studijų programas,
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais
reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla,
arba parengė mokomąją medžiagą dalyko dėstymui anglų kalba (išskyrus anglų
kalbos dėstytojus) ar esant poreikiui kita užsienio kalba (išskyrus tos kalbos dėstytojus),

0,5-1,0
xx*

arba dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio kalba) užsienio šalių
studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje;
49.5.7. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ar stažuotėse
dėstomo dalyko (dėstomų dalykų) srityje;

1,5-3,0

0,2
0,1

0,1
0,5-1,0
0,3-0,5
0,2-0,5
0,5
0,5
0,3
1,0-2,0

xx*
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48.6.8.nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų,
vokiečių, prancūzų) B1 lygiu.

*- neskaičiuotinos veiklos, užtenka fakto, kad ši veikla buvo vykdyta.

49.5.8. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų, vokiečių,
prancūzų) B1 lygiu.

xx*
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DOCENTAS

M

DOCENTAS

48.4.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;

49.3.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;

48.4.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;
48.4.3. dalyvavo mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje;

49.3.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;
49.3.3. dalyvavo mokslinėje, eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje arba
dalyvavo prestižinėse salėse rengiamose parodose, koncertuose;

48.4.4. skaitė pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose;

49.3.4. skaitė pranešimus tarptautinėse ar respublikinėse konferencijose
arba patvirtino savo kūrybinį aktyvumą viešai atliktais ar kitaip įgyvendintais
reikšmingais kūriniais ar kita kūrybine veikla;
49.3.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo
klausimais perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar
žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos laidoje arba kt.,
arba reiškėsi meninėje veikloje;

48.4.5. dalyvavo šviečiamojoje veikloje: per kadenciją aktualiais studijų ir mokslo
klausimais perskaitė paskaitą visuomenei, išspausdino straipsnį šalies laikraštyje ar
žurnale, dalyvavo radijo ar televizijos laidoje arba kt.;
48.4.6. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų,
vokiečių, prancūzų) B2 lygiu;
48.4.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
48.4.7.1. paskelbė mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį
mokslo darbą, išleistą pripažintoje leidykloje;
48.4.7.2. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos
instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis
leidinių sąrašas) arba įrašytame į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių
sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas), arba tarptautinės mokslo organizacijos
leidinyje
ir parengė metodinę priemonę;
48.4.7.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį
leidinių sąrašą, Lietuvos leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų
leidiniuose;
48.4.7.4. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos
instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis
leidinių sąrašas), arba įrašytame į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo
leidinių sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinės mokslo
organizacijos leidinyje ir dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio
kalba) užsienio šalių studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje.

*- neskaičiuotinos veiklos, užtenka fakto, kad ši veikla buvo vykdyta

49.3.6. nepriekaištingai bendrauja lietuvių kalba ir moka užsienio kalbą (anglų,
vokiečių, prancūzų) B2 lygiu;
49.3.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
49.3.7.1. paskelbė mokslo monografiją, studiją, fundamentinį ir originalų teorinį
mokslo darbą, išleistą pripažintoje leidykloje;
49.3.7.2. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos
instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis
leidinių sąrašas) arba įrašytame į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių
sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas), arba tarptautinės mokslo organizacijos
leidinyje
ir parengė metodinę priemonę;
49.3.7.3. paskelbė bent 2 mokslo straipsnius leidiniuose, įrašytuose tarptautinį leidinių
sąrašą, Lietuvos leidinių sąrašą arba tarptautinių mokslo organizacijų leidiniuose;
49.3.7.4. paskelbė mokslo straipsnį leidinyje, įrašytame į Mokslinės informacijos
instituto (Institute of Scientific Information) duomenų bazes (toliau – tarptautinis
leidinių sąrašas), arba įrašytame į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo leidinių
sąrašą (toliau – Lietuvos leidinių sąrašas) arba tarptautinės mokslo organizacijos
leidinyje ir dėstė dalyką anglų kalba (ar esant poreikiui kita užsienio kalba) užsienio
šalių studentams, studijuojantiems Marijampolės kolegijoje.

Koeficientai
xxx*
xxx*
0,6
0,4

0,1

xxx*
0,8
0,8
0,8
(0,4 ir 0,4)

0,8

0,8
(0,4 ir 0,4)
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PROFESORIUS

M

PROFESORIUS (MOKSLININKAS)

Koeficientai

49.2.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas.

50.2.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologija.;

xxx*

49.2.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą.

50.2.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą.

xxx*

49.2.3. dalyvavo rengiant mokslininkus.

50.2.3. dalyvavo rengiant mokslininkus.

xxx*

49.2.4. skaitė pranešimus ar plenarines paskaitas tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose.
49.2.5. vykdė taikomuosius mokslo, eksperimentinės, kultūrinės ar socialinės
plėtros darbus.
49.2.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja bei mokslo sklaidos veikla.
49.2.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
49.2.7.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius referuojamuose
mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba bent
3 užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
49.2.7.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą tarptautinę mokslo
monografiją.
49.2.7.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją arba
aukštosios mokyklos vadovėlį ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius
referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas
užsienio ISI arba užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
49.2.7.4. vadovavo sėkmingai apgintai daktaro disertacijai ir paskelbė ne
mažiau kaip 3 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių
bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio referuojamuose ar
Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.

50.2.4. skaitė pranešimus ar plenarines paskaitas tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose.
50.2.5. vykdė taikomuosius mokslo, eksperimentinės, kultūrinės ar socialinės
plėtros darbus.
50.2.6. užsiėmė ugdomąja, šviečiamąja bei mokslo sklaidos veikla.
50.2.7. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
50.2.7.1. paskelbė ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo
leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba bent 3 užsienio
referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
50.2.7.2. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą tarptautinę mokslo
monografiją.
50.2.7.3. išleido ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją arba
aukštosios mokyklos vadovėlį ir paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius
referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent 1 turi būti paskelbtas užsienio
ISI arba užsienio referuojamuose ar Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
50.2.7.4. vadovavo sėkmingai apgintai daktaro disertacijai ir paskelbė ne
mažiau kaip 3 mokslo straipsnius referuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių
bent 1 turi būti paskelbtas užsienio ISI arba užsienio referuojamuose ar
Lietuvos ISI mokslo leidiniuose.
M PROFESORIUS (PRIPAŽINTAS MENININKAS)

xxx*

50.3.1. dalyvavo studijų procese ir taikė pažangius ugdymo metodus ir technologijas;

xxx*

50.3.2. yra parengęs ir paskelbęs aukštosios mokyklos studentams dėstomo dalyko
(dėstomų dalykų) metodinių priemonių paketą;
50.3.3. yra parengęs ne mažiau kaip 5 profesionalius menininkus, kurie yra

tarptautinių konkursų laureatai ir/arba aktyvūs menininkai, koncertuojantys
prestižinėse meno erdvėse;
50.3.3.1. yra įvykdęs bent vieną meninės veiklos darbą pagal meninės raiškos
pobūdį:
50.3.3.2. Muzikos kūrybos ir (arba) atlikimo srityje:

xxx*
xxx*

1,5

1,5
1.5

1,0

xxx*
1,0
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50.3.3.2.1. sukūrė ne mažiau kaip 10 reikšmingų, viešai atliktų muzikos kūrinių

ir (arba) viešai atliko ne mažiau kaip 15 koncertų, sukūrė muzikinių vaidmenų,
parengė muzikos kūrinių redakcijų;
50.3.3.2.2.meninė veikla yra įvertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais
apdovanojimais Lietuvoje arba užsienyje.
50.3.3.3. Vizualiojo meno (dailės, fotografijos, tarpdisciplininių menų)
veiklos srityje:
50.3.3.3.1. pristatė reikšmingus vizualiojo meno kūrinius ne mažiau kaip 10
personalinių ir tarptautinių parodų ir (arba) dalyvavo parodose ir išleido ne
mažiau kaip 5 meno kūrinių albumus pripažintose leidyklose;
50.3.3.3.2. sukūrė viešoje erdvėje ne mažiau kaip 5 reikšmingus
monumentaliosios dailės (skulptūros, freskos, vitražo ir pan.) kūrinius
Lietuvoje arba užsienyje;
50.3.3.3.3. meninė veikla yra į vertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais
apdovanojimais Lietuvoje arba užsienyje ir (arba) meno kūrinių yra įsigiję
prestižiniai meno muziejai.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

50.3.3.4. Choreografijos kūrėjų ir (arba) atlikėjų veiklos srityje:

*- neskaičiuotinos veiklos, užtenka fakto, kad ši veikla buvo vykdyta

50.3.3.4.1. sukūrė arba režisavo ne mažiau kaip 10 arba sukūrė ir viešai atliko

1,5

ne mažiau kaip 15 reikšmingų choreografinių kūrinių;
50.3.3.4.2. meninė veikla yra į vertinta ne mažiau kaip 3 reikšmingais
apdovanojimais Lietuvoje arba užsienyje.

1,5
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konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų
Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 8 d.
nutarimu Nr. AT-5-3

8 priedas
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

A T E S T A C I J O S I R K O N K U R S O EI T I P A R E I G A S K O R T E L Ė
Vardas, pavardė
Katedra
Pareigos atestacijai ir/ar
konkursui

❑ docento

❑ lektoriaus

❑ asistento

Kadencijos pradžia ir pabaiga, trukmė
Mokslų daktaro laipsnio suteikimo data
Mokslo sritis (F,B,T,S,H,M)
Praktinio darbo patirtis arba darbo patirtis
aukštojoje mokykloje (trukmė, metais)
Privalomi
reikalavimai
pagal nuostatus1
(punktai pagal
mokslo sritį)
52.6.1.
52.6.3.
....
...
....
.....
......
.....

praktinio

a.mokykloje

VK
įvertinimas
(taip/ne)

Reikalavimus atitinkanti veikla

Kita paminėtina veikla: (laisvos formos aprašymas)

Atestuojamasis
(vardas, pavardė, parašas)

(data)

posėdyje, vykusiame _________________________________, nutarta:
vertinimo komisijos
(Fakulteto pavadinimo santrumpa)

(data)

❑ dėstytojo(-os) darbas atitinka minimalius kvalifika- ❑ dėstytojo(-os) darbas neatitinka minimalių kvalifikacicinius ..................................... pareigybės reikalavimus

nių ........................................... pareigybės reikalavimų

Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatai, patvirtinti 2016 m. kovo 14 d. Akademinės tarybos
nutarimu Nr. AT-16-15-1
1
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Vertinimo komisijos pirmininkas
(vardas, pavardė, parašas)

DĖSTYTOJŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS IŠVADA:
❑ ATESTUOJAMAS

❑ NEATESTUOJAMAS

IR GALI DALYVAUTI KONKURSE

IR NEGALI DALYVAUTI KONKURSE

.......................................... PAREIGOMS

......................................... PAREIGOMS

POSĖDŽIO DATA:

(data)

Komisijos pirmininko vardas, pavardė,
parašas
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9 priedas

VARDAS PAVARDENIS
ASISTENTAS (arba LEKTORIUS arba DOCENTAS)

Marijampolės kolegijos
Dėstytojų atestacijos ir konkurso komisijai

PRAŠYMAS
ATESTUOTI UŽ KADENCIJĄ (arba 5 METŲ LAIKOTARPĮ)
2019-00-00
Marijampolė
(dokumento sudarymo vieta)

Prašau atestuoti mane už 2014-2019 metų kadenciją/laikotarpį, einant
pareigas.
(asistento, lektoriaus, docento)

PRIDEDAMA:
1.

Atestacijos ir konkurso pareigoms kortelė, ... lapai.
2.

Gyvenimo ir veiklos aprašymas, ... lapai.

3.

Veiklą įrodančių dokumentų kopijos (išvardinti konkrečiai):

3.1.

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

3.2.

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

4.

Papildomi dokumentai (išvardinti konkrečiai).

(parašas)

Vardas Pavardenis

