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LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KVALIFIKACINIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ
PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS
BENDROJI DALIS
1. Lietuvos kultūros tyrimų instituto (toliau – Instituto) darbuotojų kvalifikacinių pareigybių
reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:
privalomus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu
siekiantiems užimti Instituto mokslo darbuotojų pareigas;
kvalifikacinius mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus.
2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu
Nr. VII-20 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo
darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2009 m. balandžio 30 d. Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Nr. XI-242), Lietuvos kultūros tyrimų instituto įstatais.
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ
PAPAREIGOMS UŽIMTI
3. Į Instituto mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:
3.1. Vykdo mokslinius Lietuvos kultūros tyrimus ir juos skelbia:
3.1.1. mokslo monografijose ar studijose,
3.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose)
mokslo leidiniuose,
3.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar
profesiniuose leidiniuose,
3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų
analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir
nerecenzuotuose),
3.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose;
3.2. Vykdo taikomuosius mokslo darbus:
3.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius;
3.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius
žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos
ir kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausius (Lietuvos
Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl
teisės aktų projektų ir pan.;
3.2.3. vykdo socialinės ar kultūrinės plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse
organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja
tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar yra jo

narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio
redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys;
vadovauja doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai arba yra tokios komisijos ar
komiteto narys, yra disertacijos oponentas);
3.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose;
3.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
3.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių
priemonių;
3.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja
podoktorantūros stažuotėms;
3.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei
auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų
kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
3.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus;
3.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria
mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.
4. 3.1.–3.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu
pripažinti moksliniai darbai.
5. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti
konkurse eiti Instituto mokslo darbuotojų pareigas:
5.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro
laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba ne disertacijos
pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas
per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 3.1 punkte ir bent penkis iš 3.2 ir 3.3
punktuose išvardytų darbų. Pretenduojant į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, į
Atestacijos ir konkursų komisijos sudėtį papildomai įtraukiamas žinomas tos srities
mokslininkas (užimantis ne mažesnes kaip vyriausiojo mokslo darbuotojo ar profesoriaus
pareigas) iš užsienio.
5.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro
laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių recenzuojamuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba monografiją ar studiją,
ir ne mažiau kaip penkis straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus po
disertacijos gynimo turi būti atlikęs bent tris iš 3.1 punkte ir bent keturis iš 3.2. ir 3.3. punktuose
išvardytų darbų.
5.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, turi būti įgijęs daktaro
laipsnį ir paskelbęs iki ar po disertacijos gynimo ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius
recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose.
5.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne
žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.
6. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo sritį vertina Instituto Atestacijos-konkursų
komisija. Ji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir
įvertina jų rezultatus.
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III. KVALIFIKACINIAI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI
7. Instituto mokslo darbuotojų privalomos metinės mokslinio darbo apimtys (sąlyginiais
lankais) yra šios:
vyriausiasis mokslo darbuotojas
– 5 sąlyginiai lankai,
vyresnysis mokslo darbuotojas
– 4 sąlyginiai lankai,
mokslo darbuotojas
– 3 sąlyginiai lankai,
jaunesnysis mokslo darbuotojas
– 2 sąlyginiai lankai.
8. Sąlyginiais lankais (toliau – sąl. l.) apskaitoma visa mokslinė darbuotojų veikla – mokslinės
publikacijos ir rankraščiai, taikomieji mokslo darbai (katalogai, vadovai, žodynai ir pan.),
konferencijų rengimas ir pranešimų skaitymas, leidinių sudarymas, mokslinių tekstų ir šaltinių
vertimai, mokslinis redagavimas, recenzavimas, doktorantų rengimas, tarpinstitucinių projektų
rengimas bei koordinavimas ir kt.
9. Ne mažiau kaip 60 proc. privalomos metinio mokslinio darbo apimties turi sudaryti
mokslinės publikacijos ir (arba) skyriuose aprobuoti rankraščiai.
10. Mokslinio darbo apimtys sąlyginiais lankais nustatomos laikantis žemiau nurodytų kriterijų:
10.1. Mokslo darbų publikacijų ir rankraščių apimtys skaičiuojamos autoriniais
lankais (toliau – a. l.). Mokslo darbų publikacijos (monografijos, studijos, straipsniai, taikomieji
mokslo darbai) – 1 teksto a. l. prilyginamas 1 sąl. l.
10.2. Pranešimai mokslinėse konferencijose užskaitomi sąlyginiais lankais:
tarptautinėse užsienyje – 0,7 sąl. l.
tarptautinėse Lietuvoje – 0,5 sąl. l.
respublikinėse – 0,5 sąl. l.
10.3. Konferencijų organizavimas (koncepcijos ir programos parengimas bei vykdymo
koordinavimas ar vadovavimas organizaciniam komitetui):
tarptautinės – 0,7 sąl. l.
respublikinės – 0,5 sąl. l.
10.4. Dalyvavimas rengiant konferenciją:
tarptautinę – 0,2 sąl. l.
respublikinę – 0,1 sąl. l.
10.5. Leidinių sudarymas: sudaryto leidinio 10 a. l. lankų prilyginamas 1 sąl. l.
10.6. Mokslinių tekstų ir šaltinių vertimas: išversto teksto 2 a. l. – 1 sąl. l.
10.7. Mokslo darbų redagavimas: redaguoto teksto 5 a. l. – l sąl. l.
10.8. Mokslo darbų recenzavimas: recenzuoto teksto 20 a. l. – 1 sąl. l.
10.9. Dailės parodų-publikacijų parengimas: 1 sąl. L.
10.10. Doktorantų rengimas: vadovavimas daktaro disertacijai – 0,5 sąl. l.;
oponavimas uždarame ir viešame disertacijos gynime – 0,5 sąl. l.
dalyvavimas gynimo taryboje – 0,2 sąl. l.
10.11. Tarpinstitucinio mokslinio projekto parengimas: 0,5 sąl. l.
10.12. Mokslo populiarinimo straipsniai, radijo ar televizijos laidos, viešos paskaitos:
1 straipsnis, laida ar paskaita – 0,1 sąl. l.
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