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P a k e i č i u  Mokslo doktorantūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu  Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„5.3. pretendentų į mokslo doktorantūros komiteto (komitetų) (toliau – doktorantūros 

komitetas) narius bei kitų mokslininkų, dirbančių institucijoje (institucijose) (užėmusių pareigas 

konkurso tvarka), siekiančioje įgyti doktorantūros teisę, kurie galėtų dalyvauti vykdant 

doktorantūrą, sąrašai (pateikiama kiekvieno mokslininko gyvenimo aprašymas ir paskutinių 

penkerių metų mokslo darbų sąrašas). Jei doktorantūros teisę siekia įgyti kelios institucijos, 

teikiamame pretendentų į doktorantūros komiteto (komitetų) narius sąraše turi būti atstovų iš visų 

siekiančių įgyti doktorantūros teisę institucijų. Kiekvienoje institucijoje mokslo kryptyje, kurioje 

siekiama įgyti doktorantūros teisę, turi dirbti ne mažiau kaip 3 mokslininkai  tenkinantys ne 

žemesnius kaip Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių 

kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame  Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų 

pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs 

kvalifikaciniai reikalavimai) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, 

siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, bent 

vienas iš jų turi tenkinti ne žemesnius nei yra nustatyti minimalūs kvalifikaciniai  reikalavimai 

asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Tarp pretendentų į 

doktorantūros komiteto narius ne mažiau kaip du trečdaliai asmenų turi būti tos mokslo krypties, 

kurioje siekiama įgyti doktorantūros teisę;“ 

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Doktorantūros teisę siekiančios įgyti institucijos (ar institucijų) ir jų pateiktų pretendentų į 

doktorantūros komitetą (komitetus) mokslinių tyrimų lygį Taryba vertina atsižvelgdama į 

Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo, organizuojamo 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.  rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. V–706 

„Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento 

patvirtinimo“ (toliau – Palyginamasis vertinimas), Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų 

institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo, organizuojamo 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-747 

„Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Kasmetinis vertinimas), 

rezultatus, Minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jei dėl doktorantūros teisės įgijimo kreipiasi 

institucijų grupė, vertinamas kiekvienos institucijos mokslinis lygis doktorantūrai organizuoti.“.  

3.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„8. Dokumentai, pateikti pagal šių nuostatų 5.1-5.7 papunkčių reikalavimus, vertinami pagal 

šiuos kriterijus: doktorantūros poreikis ir pagrįstumas, institucijos (institucijų) mokslo krypties 

mokslinių tyrimų lygis ir potencialas, doktorantūros projekto tinkamumas ir kitus Lietuvos mokslo 

tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. V-339 „Dėl  Mokslo doktorantūros teisei 

įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prašymų vertinimo tvarka) 

patvirtintame Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos apraše nustatytus 

kriterijus, Kasmetinio vertinimo ir Palyginamojo vertinimo rezultatus.“. 

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Dokumentai, pateikti pagal šių nuostatų 6.1-6.5 papunkčių reikalavimus, vertinami pagal 

šiuos kriterijus: numatytų doktorantūros komiteto narių iš doktorantūros teisės siekiančios 

institucijos mokslinė kompetencija, kitų doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų, dirbančių 

institucijoje (institucijose), siekiančioje įgyti doktorantūros teisę, mokslinė kompetencija, 

institucijos infrastruktūros pakankamumas ir kitus Prašymų vertinimo tvarkoje nustatytus kriterijus, 

Kasmetinio vertinimo ir Palyginamojo vertinimo rezultatus.“. 

5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15. Taryba ne rečiau kaip kas 6 metai Tarybos nustatyta tvarka organizuoja institucijos 

(institucijų) vykdomos doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimą ir teikia siūlymus 

Ministerijai. Vertinama doktorantūros reglamento atitiktis šiems nuostatams, reglamento 

laikymasis, priėmimo į doktorantūrą ir disertacijos gynimo kokybė bei skaidrumas, vadovavimo 

doktorantūrai ir doktorantūros finansavimo tinkamumas, pasirengimo mokslinei ir pedagoginei 

karjerai efektyvumas ir kiti rodikliai. Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Kasmetinį vertinimą, 

Minimalius kvalifikacinius reikalavimus  bei Palyginamojo vertinimo rezultatus. Taryba, 

atsižvelgdama į vertinimo rezultatus, gali siūlyti kitą doktorantūros teisę turinčios institucijos 

(institucijų) kokybės ir efektyvumo vertinimą vykdyti po 3 metų.“. 

6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip: 

„29. Mokslo daktaro disertaciją, kaip vientisą leidinį (išskyrus 31
 
punkte numatytą atvejį), 

sudaro: disertacijos tekstas ir santrauka. Atskirai pridedamos disertaciją teikiančio ginti asmens 

(toliau – disertantas) mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos arba nuorodos į jas.“. 

7. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip: 

„31. Kaip mokslo daktaro disertacija gali būti teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių 

rinkinio pagrindu. Šiuo atveju disertaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties 

apžvalga, santrauka lietuvių ar užsienio kalba (ne ta kalba, kuria parengta apžvalga) ir pridedamos 

disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Svarbiausius tyrimų rezultatus 

disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose (iš kurių bent viename 

disertantas įrašytas pagrindiniu  bendraautoriumi), atspausdintuose tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) 

duomenų bazėje.“.  

8. Pakeičiu 35.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„35.2.2. kitų mokslo sričių – ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose tarptautiniuose mokslo 

leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) 

duomenų bazėje;“. 

9. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:  

„36. Doktorantūros komitetas, gavęs disertanto prašymą ginti disertaciją ir jos rankraštį, 

įvertina disertanto indėlį į mokslo publikacijas disertacijos tema, doktorantūros reglamente 

nustatyta tvarka įvertina, ar disertacija atitinka reglamente disertacijoms keliamus reikalavimus. 

Jeigu disertacija atitinka visus reikalavimus, doktorantūros komitetas sudaro ne mažesnę kaip trijų 

mokslininkų gynimo tarybą ir vieną iš jos narių paskiria pirmininku. Gynimo taryba – tai 

mokslininkų grupė, kuri, išnagrinėjusi ginti pateiktą disertaciją, įvertinusi jos kokybę, atitiktį 

disertacijoms keliamiems reikalavimams ir doktoranto mokslinę kompetenciją, nusprendžia, ar 

pretendentui suteiktinas mokslo daktaro laipsnis. Tarp gynimo tarybos narių ir disertanto ar jo 

vadovo (disertaciją ginant eksternu – konsultanto) negali kilti interesų konfliktas. Gynimo tarybos 

nariai negali turėti bendrų publikacijų su disertantu. Daugiau kaip pusė gynimo tarybos narių turi 
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per paskutinius penkerius metus neturėti bendrų publikacijų su disertanto vadovu (ginant disertaciją 

eksternu – su konsultantu). Rekomenduojama, kad ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi 

būti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos. Ginant lituanistinio pobūdžio disertaciją, mokslininkai 

iš užsienio mokslo ir studijų institucijų į gynimo tarybą įtraukiami pagal poreikį.“. 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                      Jurgita Petrauskienė 


