PATVIRTINTA:
LAJM akademinės tarybos posėdyje 2009-11-18 protokolo Nr. 3P-9
LAJM akademinės tarybos posėdyje 2015-03-18 protokolo Nr. 3P-2
(nauja redakcija)
LAJM direktoriaus 2015-03-20 įsakymu Nr. V-41
LAJM akademinės tarybos posėdyje 2017-03-27 protokolo Nr. 3P-4
(nauja redakcija)

4 priedas K-AK-L

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Lektoriaus atestavimo per kadenciją kortelė
Vardas, pavardė
Katedra
Atestavimo laikotarpis nuo:

iki
(data)

(data)

Pildo dėstytojas
Mokslo sritis, mokslų daktaro laipsnio suteikimo data:
Studijų programos, kuriose einamos dėstytojo pareigos:
Jūrų laivavedyba
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas
Laivų elektros įrangos eksploatavimas
Jūrų transporto sektoriaus logistikos technologijos
Uosto ir laivybos valdymas
Uosto ir laivybos įmonių finansai

Pildo komisija
Pažymėkite X

Pareigybės reikalavimai:
ESMINIAI

Taip/ Ne

Taip/ Ne

1. Dėstytojo akademinės veiklos atitikimas LAJM misijai.
2. Teigiamai vertinama dėstytojo akademinė etika ir darbo drausmė.
3. Dalyvavimas naujos LAJM studijų programos rengimo komiteto ir/ ar vykdomos
studijų programos savianalizės ataskaitos rengimo darbo grupės darbe, ir/ ar
parengtas dėstomo studijų dalyko (modulio) aprašas lietuvių ir/ ar anglų kalbomis,
vadovaujantis konkrečios studijų programos tikslu, numatomais studijų rezultatais ir
naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais.
ESMINIS, PRIVALOMAS BENT VIENAS IŠ ŠIŲ (4-8):
4. Paskelbti bent du moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse ir/ ar
tarptautinėse leidyklose.
5. Paskelbtas bent vienas straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose ir
leidiniuose, publikuojančiuose konferencijų medžiagą, ir paskelbta bent viena
studijų literatūros publikacija.
6. Paskelbta bent vieną knygos dalis ar skyrius ir paskelbta bent viena studijų
literatūros publikacija.
7. Paskelbtos bent dviejų mokslinių konferencijų pranešimų tezės ir paskelbta bent
viena 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.
8. Paskelbtos bent dvi studijų literatūros publikacijos.
SVARBŪS
9. Pedagoginio darbo kokybė teigiamai įvertinta katedros vedėjo ir studentų
atsiliepimais, vadovaujantis LAJM Kokybės vadybos sistemos procedūra Nr. 13-08
,,Ryšio su suinteresuotomis šalimis valdymas“.
10. Paskaitų skaitymas studentams pagal tarptautines mainų programas.
11. Naujų studijų dalykų kūrimo, mokymo ir mokymosi priemonių įdiegimo
inicijavimas ir/ ar ekspertavimas, ir/ ar kūrimas.
12. Dalyvavimas projektuose ir jų rezultatų sklaidoje arba taikomųjų mokslinių
tyrimų vykdymas ir jų rezultatų skelbimas mokslinėse praktinėse konferencijose.
13.Mokslinių pranešimų skaitymas šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose,
seminaruose.
14.Vadovavimas studentams rengiant mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijas,
pranešimus konferencijose, dalyvaujant konkursuose, vykdant projektus ar stažuotes.
15. Dalyvavimas švietėjiškoje, mokslo populiarinimo veikloje: paskelbė mokslo
populiarų leidinį ar straipsnį mokslo populiariame leidinyje ar žiniasklaidoje,
perskaitė paskaitą visuomenei aktualiais studijų ir mokslo klausimais.
16. Dalykinės ir/ ar pedagoginės, ir/ ar užsienio kalbų mokėjimo kvalifikacijos
tobulinimas.
Atestuojamasis
(Vardas, pavardė, parašas)

(data)

Tvirtinu: Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Aida Norvilienė
(Vardas, pavardė, parašas)

IŠ VISO:
IŠVADA:

Esminių:

(data)

Svarbių:
Atestuojamas / Neatestuojamas
(Nereikalingą išbraukti)

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos atestavimo ir konkurso komisija
Data

Komisijos pirmininkas
(Vardas, pavardė, parašas)

