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LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS
DĖSTYTOJŲ MOKSLINĖS, METODINĖS IR KITOS AKADEMINĖS VEIKLOS
VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau – LAJM) dėstytojų pareigybės yra šios:
asistentas, lektorius, docentas.
2. Dėstytojų mokslinė, metodinė ir kita akademinė veikla vertinama vadovaujantis LAJM dėstytojų
atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais (toliau – Nuostatai).
3. Asmenys į pagrindines dėstytojų pareigybes priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai.
Dėstytojai, einantys pagrindines dėstytojo pareigas, atestuojami kas 5 metai nustatyta tvarka. Atestuoti
dėstytojai gali dalyvauti konkurse tai pačiai arba kitai dėstytojo pareigybei.
4. Su dėstytoju, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą tai pačiai dėstytojo ar mokslo darbuotojo
pareigybei, sudaroma neterminuota darbo sutartis šiai pareigybei eiti.
5. Ne konkurso tvarka dėstytojai gali būti priimami ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
6. Konkurse į pagrindines dėstytojo pareigas arba atestuojant per 5 metų kadenciją vertinama
pretedentų bei dėstytojų mokslinė, metodinė ir kita akademinė veikla, atsižvelgiant į LAJM misijos ir
strateginės veiklos plano uždavinių įgyvendinimo galimybes. Atestuojamojo dėstytojo metinė veikla yra
sudėtinė veiklos per 5 metų kadenciją dalis, siekiant įgyvendinant LAJM misiją ir strateginės veiklos plano
uždavinius.
7. Atestavimui dėstytojas parengia akademinės veiklos rezultatų suvestinę (Nuostatų 3 priedas),
užpildo dėstytojo atestavimo per kadenciją kortelę (Nuostatų 4 priedas) ir teikia šiuos dokumentus Personalo
specialistui kartu su kitais Nuostatuose nurodytais konkurso ir/ ar atestavimo dokumentais.
8. Dėstytojų metodinės, mokslinės ir kitos akademinės veiklos vertinimas, vieši dėstytojų, pirmą
kartą dalyvaujančių konkurse į pagrindines dėstytojo pareigas, pranešimai ir diskusija vyksta katedrose
organizuojamuose posėdžiuose. Vieši pranešimai vyksta posėdžiuose dalyvaujant LAJM atestavimo ir
konkursų komisijos nariams.
9. Dėstytojo veiklos rezultatų suvestinę tvirtina katedros, kuriai priskirtas dėstytojas, vedėjas.
10. Dėstytojo atestavimo per kadenciją kortelę tvirtina LAJM direktoriaus pavaduotojas akademinei
veiklai.
11. Atestuojant dėstytoją per 5 metų kadenciją vertinamos tik aprobuotos LAJM galiojančia tvarka
ir/ ar publikuotos, ir/ ar priimtos leidybai mokslo publikacijos su LAJM prieskyra.
12. Dėstytojų metodinės, mokslinės ir kitos akademinės veiklos vertinimo kriterijai atitinka
privalomus kvalifikacinius reikalavimus konkursui į pagrindines dėstytojo pareigas (1 priedas) arba
atestavimui per 5 metų kadenciją (2 priedas).
13. Asmenys priimami į pagrindines dėstytojo pareigas arba atestuojami per 5 metų kadenciją, jei
atitinka esminius kvalifikacinius pareigybės reikalavimus (1 priedas, 2 priedas).
14. Konkurse eiti pagrindines dėstytojo pareigas dalyvauja dėstytojai, kurių pedagoginis darbo krūvis
didesnis nei 0,25 etato.
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PRIVALOMI KVALIFIKACINIAI TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES STUDIJŲ PROGRAMŲ
DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI KONKURSE Į PAGRINDINES DĖSTYTOJO PAREIGAS
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Kvalifikacinio pareigybės reikalavimo pavadinimas
1. Bendrieji docento, lektoriaus ir asistento pareigybės reikalavimai
Pretendento į pagrindines dėstytojo pareigas pirmajai kadencijai viešas pranešimas ir diskusija LAJM
nustatyta tvarka organizuojamuose katedrų posėdžiuose, kuriuose dalyvauja LAJM Atestavimo ir konkurso
komisijos nariai.
Dėstytojo akademinės veiklos atitikimas LAJM misijai.
Jūrinis laipsnis (studijų programų „Jūrų laivavedyba“, „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“,
„Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ studijų krypties dalykų dėstytojams).
Dėstytojo pedagoginis profesionalumas:
Gebėjimas savarankiškai ar bendradarbiaujant su kitu dėstytoju (taikytina tik asistentui) parengti dėstomo
studijų dalyko (modulio) aprašą lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujantis konkrečios studijų programos
tikslu, numatomais studijų rezultatais ir naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais.
Gebėjimas parengti dėstomo studijų dalyko (modulio) studijų literatūrą ir vykdyti taikomąją mokslinę veiklą
bei rengti šios veiklos publikacijas.
Gebėjimas pasirinkti tinkamus, į studentą orientuotus dėstymo ir studijų metodus.
Gebėjimas pasirinkti tinkamus, į studentą orientuotus pasiekimų vertinimo metodus.
Mokėjimas dirbti kompiuteriu, biuro technine ir programine (teksto redaktoriais, skaičiuoklėmis ir kt.)
įranga.
Mokėjimas bendrauti anglų kalba B1 ar aukštesniu lygmeniu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
Dalykinės ir/ ar pedagoginės, ir/ ar užsienio kalbų mokėjimo kvalifikacijos tobulinimas.
2. Docento pareigybės reikalavimai
Mokslų daktaro laipsnis.
Po mokslų daktaro laipsnio suteikimo paskelbta bent viena šių mokslo publikacijų:
bent viena monografija (monografiją, mokslo studijų, teorinį, sintetinį mokslo darbą);
bent vienas mokslinis straipsnis Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje arba pagrindinių žurnalų
sąrašo leidiniuose;
bent trys moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse ir/ ar tarptautinėse leidyklose, ir/ ar kituose
recenzuojamuose leidiniuose ir recenzuojamuose leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą.
Ne mažesnė kaip 3 metų praktinio darbo patirtis dėstomo dalyko srityje arba 1 metų pedagoginio darbo
aukštojoje mokykloje.
Gebėjimas skaityti paskaitas pagal tarptautines mainų programas.
Patirtis dalyvaujant nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose ir jų rezultatų sklaidoje.
Patirtis vadovaujant studentams rengiant mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijas, pranešimus
konferencijose, dalyvaujant konkursuose, vykdant projektus ar stažuotes.
3. Lektoriaus pareigybės reikalavimai
Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginamas aukštasis išsilavinimas.
Paskelbta bent viena mokslo publikacija.
Ne mažesnė kaip 3 metų praktinio darbo patirtis dėstomo dalyko srityje arba 1 metų pedagoginio darbo
aukštojoje mokykloje.
Gebėjimas skaityti paskaitas pagal tarptautines mainų programas.
Patirtis dalyvaujant nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose ir jų rezultatų sklaidoje.
4. Asistento pareigybės reikalavimai
Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginamas aukštasis išsilavinimas.
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PRIVALOMI KVALIFIKACINIAI TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES STUDIJŲ PROGRAMŲ
DĖSTYTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI ATESTAVIMUI PER 5 METŲ KADENCIJĄ
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Kvalifikacinio pareigybės reikalavimo pavadinimas
1. Bendrieji docento, lektoriaus ir asistento pareigybės reikalavimai
Dėstytojo akademinės veiklos atitikimas LAJM misijai.
Teigiamai vertinama dėstytojo akademinė etika ir darbo drausmė.
Dėstytojo pedagoginis profesionalumas:
Gebėjimas savarankiškai ar bendradarbiaujant su kitu dėstytoju (taikytina tik asistentui) parengti dėstomo
studijų dalyko (modulio) aprašą lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujantis konkrečios studijų programos tikslu,
numatomais studijų rezultatais ir naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais.
Gebėjimas parengti dėstomo studijų dalyko (modulio) studijų literatūrą ir vykdyti taikomąją mokslinę veiklą
bei rengti šios veiklos publikacijas.
Gebėjimas pasirinkti tinkamus, į studentą orientuotus dėstymo ir studijų metodus.
Gebėjimas pasirinkti tinkamus, į studentą orientuotus pasiekimų vertinimo metodus.
Teigiamai katedros vedėjo ir studentų atsiliepimais įvertinta pedagoginio darbo kokybė, vadovaujantis LAJM
Kokybės vadybos sistemos procedūra Nr. 13-08 ,,Ryšio su suinteresuotomis šalimis valdymas“.
Paskaitų skaitymas pagal tarptautines mainų programas.
Dalyvavimas švietėjiškoje, mokslo populiarinimo veikloje: paskelbtas mokslo populiarus leidinys ar straipsnis
mokslo populiariame leidinyje ar žiniasklaidoje, perskaityta paskaita visuomenei aktualiais studijų ir mokslo
klausimais.
Dalykinės ir/ ar pedagoginės, ir/ ar užsienio kalbų mokėjimo kvalifikacijos tobulinimas.
2. Docento pareigybės reikalavimai
Atestuojamojo veikla atitiko bent vieną šių kvalifikacinių reikalavimų:
Paskelbta bent viena monografija (monografija, mokslo studija, teorinis, sintetinis mokslo darbas);
Paskelbtas bent vieną straipsnį Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje arba pagrindinių žurnalų
sąrašo leidiniuose;
Paskelbtas bent vieną mokslinį straipsnį tarptautinėse duomenų bazėse ir/ ar tarptautinėse leidyklose ir
paskelbta bent vieną studijų literatūros publikaciją arba sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas, arba knygos
dalis, arba skyrius;
Paskelbti du moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose ir recenzuojamuose leidiniuose,
publikuojančiuose konferencijų medžiagą, bei paskelbta bent viena studijų literatūros publikacija;
Paskelbti du moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose ir recenzuojamuose leidiniuose,
publikuojančiuose konferencijų medžiagą ir atliktas bent vienas eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros darbas arba įregistruotas patentas, arba paskelbta mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kita ataskaita,
arba mokslinio teksto vertimas.
Naujų studijų programų, mokymo ir mokymosi priemonių įdiegimo inicijavimas ir/ ar ekspertavimas.
Dalyvavimas ekspertinėje, mokslinėje veikloje arba tarptautiniuose projektuose ir šio darbo rezultatų
publikavimas.
Mokslinių pranešimų skaitymas šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ar seminaruose.
Vadovavimas studentams rengiant mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijas, pranešimus konferencijose,
dalyvaujant konkursuose, vykdant projektus ar stažuotes.
3. Lektoriaus pareigybės reikalavimai
Atestuojamojo veikla atitiko bent vieną šių kvalifikacinių reikalavimų:
Paskelbti bent du moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse ir/ ar tarptautinėse leidyklose;
Paskelbtas bent vienas straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose ir leidiniuose, publikuojančiuose
konferencijų medžiagą, ir paskelbta bent viena studijų literatūros publikacija;
Paskelbta bent viena knygos dalis ar skyrius ir paskelbta bent vieną studijų literatūros publikacija;
Paskelbtos bent dviejų mokslinių konferencijų pranešimų tezės ir paskelbta bent vieną studijų literatūros
publikacija arba atliktas bent vienas eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas arba įregistruotas
patentas, arba paskelbtos mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos, arba mokslinio teksto vertimas;
Paskelbtos bent dvi studijų literatūros publikacijos.
Dalyvavimas projektuose ir jų rezultatų sklaidoje arba taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir jų rezultatų
skelbimas mokslinėse praktinėse konferencijose.
Vadovavimas studentams rengiant mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijas, pranešimus konferencijose,
dalyvaujant konkursuose, vykdant projektus ar stažuotes.
4. Asistento pareigybės reikalavimai
Paskelbta bent viena studijų literatūros publikacija.
Dalyvavimas projektuose ir jų rezultatų sklaidoje arba taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir jų rezultatų
skelbimas mokslinėse praktinėse konferencijose.
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