KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR
TYRĖJŲ ATESTAVIMO IR KONKURSO PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO
2014 m. balandžio 11 d. Nr. 11-56
Klaipėda

Senatas n u t a r i a patvirtinti, Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir
tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. balandžio 5 d.
Nutarimu Nr. 11-48, pakeitimus:
1. Antrame skyriuje „Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai“ papildyti apibrėžimą
„Metodinės priemonės“ ir jį išdėstyti taip:
„Metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita, vadovėlio ar
mokomosios knygos kategorijai nepriskirta mokomoji priemonė (laboratorinių darbų, pratybų
metodiniai nurodymai, paskaitų konspektai, pateikčių rinkiniai ir kt.). Prie metodinių priemonių
priskiriami žodynai, originalūs žinynai, enciklopediniai leidiniai, uždavinynai, nustatyta tvarka
įregistruoti ir akredituoti nuotoliniu būdu dėstomi sandai.“
2. Pakeisti 54.5 punktą ir jį išdėstyti taip: „Būtinas mokslinio darbo stažas žemesnėse
pareigose, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo ar vyriausiojo mokslo darbuotojo
pareigas, – 5 m. ne mažiau kaip 0,25 etato per metus. Asmenims, siekiantiems užimti mokslo
darbuotojo pareigas, būtinas 3 m. darbo stažas ne mažiau kaip 0,25 etato per metus. Doktorantams,
apgynusiems disertaciją, įskaitomas studijų doktorantūroje laikotarpis.“
3. Patvirtinti atnaujintas akademinės veiklos pažymos ir katedros posėdžio protokolo
formas (A ir C formos).
PRIDEDAMA. A forma, 2 lapai.
C forma, 1 lapas.

Senato pirmininkas

prof. dr. Kęstutis Dučinskas

PATVIRTINTA
KU Senato 2014 m. balandžio 11 d.
Nutarimu Nr. 11-56
Forma C
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
________________________________________
(fakulteto (instituto) pavadinimas)
________________________________________
(katedros pavadinimas)
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20.....m..........................................d. Nr.
Klaipėda
Posėdis įvyko 20....-00-00
Posėdžio pirmininkas (vardas ir pavardė).............................................
Posėdžio sekretorius (vardas ir pavardė).............................................
Dalyvauja (vardas ir pavardė) .............................................................
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
2. Dėl pedagogų ir mokslo darbuotojų dalyvaujančių konkurse svarstymo.
2. SVARSTYTA (darbotvarkės klausimas)
3. Pretendentas skaitė viešą paskaitą taip/ne. Paskaitos tema...............................................
(reikalingą pabraukti)

[Balsavimo rezultatai]:
NUTARTA:
1. Pretendentas ................................................................... pasirengęs/nepasirengęs............................
(vardas, pavardė)
(reikalingą įrašyti)

dirbti pedagoginį (ar mokslinį) darbą ........................................................................pareigose.
(pareigų pavadinimas)

Posėdžio pirmininkas

(vardas, pavardė)

Posėdžio sekretorė

(vardas, pavardė)

Forma A

TVIRTINU
Dekanas A.V.
(Vardas, Pavardė, parašas)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
AKADEMINĖS VEIKLOS PAŽYMA (20... – 20... m.)
(pažyma pildoma už akademinės veiklos penkerius metus)
ASMENINĖ INFORMACIJA

ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS
IR KVALIFIKACIJA

DARBOVIETĖS,
JOSE UŽIMTOS PAREIGOS

REIKŠMINGIAUSI
MOKSLINIAI (MENINIAI),
METODINIAI DARBAI

DALYVAVIMAS
PROJEKTUOSE,
ŪKISKAITINIUOSE
DARBUOSE

AKADEMINĖ VEIKLA

Fakultetas (institutas)
Katedra
Darbuotojo vardas ir pavardė
Gimimo data
Metai Įstaigos pavadinimas, padalinys

Metai

Darbovietės, padalinio pavadinimas

Akademiniai vardai, mokslo srities kodas,
kryptis (pvz., 01H- filosofija)
E.paštas, svetainė
Įgytos profesinės
kvalifikacijos,
akademiniai vardai

Pareigos

(nuo-iki)

Iš viso mokslinių publikacijų (skč.)

Skč.
Penki reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai
(per pažymoje reikalaujamą laikotarpį; monografijos, mokslo straipsniai,
vadovėliai, metodiniai darbai, mokymo priemonės, tarptautinės parodos, koncertai
ir pan.)
1.
2.
3.
4.
5.
Metai Pavadinimas, programa
Pobūdis (mokslo, studijų,
Pareigos
plėtros, MTEP)
(2 pastaba)

Metai

Nurodyti
atitikimą
(1 pastaba)

KITI KVALIFIKACIJOS
RODIKLIAI

UŽSIENIO KALBŲ ŽINOJIMO
ĮSIVERTINIMAS*
Supratimas
Kalbos

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas
Bendravimas
žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašymas
Rašymas

* Europos užsienio kalbų mokėjimo lygmenys: 1 lygmuo: A1 ir A2 – pradedantysis vartotojas, 2 lygmuo: B1 ir B2 – pažengęs
vartotojas; 3 lygmuo: C1 ir C2 – įgudęs vartotojas (http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elpreg/Source/assessement_grid/assessment_grid_lithuanian.pdf

1 Pastaba: dirbantys socialinių ir humanitarinių mokslų (HSM) srityse pildydami akademinę pažymą turėtų atsižvelgti į
Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto nutarimo “Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucujų,
mokslo darbuotojų pareigybių aprašo” (2011-05-16 Nr. VII-71) 3.2 ir 3.3 punktus (pažymoje šias veiklas išskirti
pajuodintu šriftu ir nurodyti veiklos priskyrimą punktams 3.2 ar 3.3).
2 Pastaba: nurodyti tik tuos studijų projektus, kuriuose esate projekto vadovas.

Užpildymo data
Parašas
_Vardas Pavardė______
___________________

