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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO PEDAGOGINIŲ VARDŲ TEIKIMO NUOSTATAI
1. Klaipėdos universiteto pedagoginius profesoriaus ir docento vardus teikia Universiteto
senatas, fakulteto ar instituto tarybos teikimu.
2. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteiktas mokslininkams, atitinkantiems šiuos
reikalavimus:
2.1. bent 5 metus ėjusiems profesoriaus pareigas arba visai kadencijai išrinktiems konkurso
tvarka profesoriaus pareigoms Klaipėdos universitete, jeigu jų darbo krūvis per pastaruosius 5 metus
buvo ne mažesnis nei 1000 valandų, įskaitant privalomą mokslo darbuotojų krūvį;
2.2.
penkerių metų kadencijos pabaigoje atestuotiems universiteto nustatyta tvarka. Jeigu
asmuo nebuvo rinktas profesoriaus pareigoms, siekiant profesoriaus pedagoginio vardo, taikomos tos
pačios atestavimo taisyklės kaip ir kadencijos pabaigoje;
2.3. parengusiems vadovėlį aukštajai mokyklai arba monografiją, tinkančią magistrantūros
ar doktorantūros studijoms1, recenzuotą dviejų tos mokslų krypties recenzentų, dirbančių ne
Klaipėdos universitete, ir aprobuotą fakulteto ar instituto taryboje;
2.4. vadovavusiems ar konsultavusiems bent vieno mokslo daktaro sėkmingam parengimui;
2.5. studentų vertinimas ne mažesnis nei 4 (5 balų skalėje).
3. Docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas mokslininkams, atitinkantiems šiuos
reikalavimus:
3.1. bent 5 metus ėjusiems docento pareigas arba visai kadencijai išrinktiems konkurso
tvarka docento pareigoms Klaipėdos universitete, jeigu jų darbo krūvis per pastaruosius 5 metus buvo
ne mažesnis nei 1000 valandų, įskaitant privalomą mokslo darbuotojų krūvį;
3.2. penkerių metų kadencijos pabaigoje atestuotiems universiteto nustatyta tvarka. Jeigu
asmuo nebuvo rinktas docento pareigoms, siekiant docento pedagoginio vardo, taikomos tos pačios
atestavimo taisyklės kaip ir kadencijos pabaigoje;
3.3. paskelbusiems vadovėlį aukštajai mokyklai arba mokomąją metodinę priemonę (ne
mažesnę kaip 2 sp. l.), aprobuotą fakulteto ar instituto taryboje, arba pagal Klaipėdos universiteto
nustatytą tvarką parengusiems akredituotą nuotolinio mokymo kursą;
3.4. studentų vertinimas ne mažesnis nei 4 (5 balų skalėje).
4. Dėstytojams, rinktiems konkurso tvarka, kurių veikla atitinka šių nuostatų reikalavimus,
nustatytus visai kadencijai, o jų vidutinis darbo krūvis per metus Klaipėdos universitete buvo ne
mažesnis kaip 200 valandų, įskaitant privalomą mokslo darbuotojų krūvį, Senatas turi teisę suteikti
profesoriaus arba docento pedagoginį vardą, nelaukdamas kadencijos pabaigos, bet ne anksčiau kaip
po dvejų metų, kai asmuo pirmą kartą eina atitinkamas pareigas. Tokiems asmenims rektoriaus
teikimu Senatas skelbia neeilinę atestaciją.
5. Asmuo, pageidaujantis gauti profesoriaus arba docento pedagoginį vardą, ne vėliau kaip
per 30 dienų (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) po sėkmingos atestacijos mokslo
srities atestacinėje komisijoje Mokslo ir inovacijų tarnybai pateikia:
5.1. prašymą rektoriaus vardu (prašyme nurodoma, kurios mokslo srities ir krypties
siekiama vardo);
5.2. mokslo, mokymo ir metodikos darbų sąrašus;
5.3. akademinę pažymą apie skaitomus paskaitų kursus;
5.4. gyvenimo, mokslinės, meninės veiklos aprašymą;
5.5. išrašą iš personalo skyriaus apie atitinkamos pareigybės atitikimą ir stažą;
5.6. studentų nuomonės apklausos rezultatai, patvirtinti fakulteto dekano;
5.7. atestacinės komisijos sprendimo nuorašą;
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5.8. fakulteto tarybos posėdžio išrašą, apie siūlymą suteikti pedagoginį vardą.
6. Pretendentų atitiktį minėtiems reikalavimams įvertina srities atestacinė komisija, kuri,
susipažinusi su pretendentų dokumentais, teikia savo išvadas Senatui. Senate slaptu balsavimu,
dalyvaujant ne mažiau 3/5 narių, 2/3 balsų dauguma suteikiami pedagoginiai vardai.
7. Dėstytojui, kuriam suteiktas profesoriaus ar docento pedagoginis vardas, Universitete
išrašomas profesoriaus ar docento atestatas. Atestatą pasirašo universiteto Rektorius ir Senato
pirmininkas.
8. Išrašytus profesoriaus ir docento atestatus registruoja Universiteto Mokslo ir inovacijų
tarnyba specialiuose registravimo žurnaluose. Žurnalai saugomi Mokslo ir inovacijų tarnyboje.
9. Universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyba tvarko profesoriaus ir docento atestatų išdavimo
apskaitą. Atestatų blankai, jų apskaitos knygos ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir
išduoti, atestatų registravimo žurnalai saugomi kaip valstybės svarbos dokumentai Mokslo ir
inovacijų tarnyboje.
10. Pretendentų dokumentai pedagoginiams vardams gauti saugomi asmens byloje
Universiteto Mokslo ir inovacijų tarnyboje.

