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LSTC MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ 
KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO NAUJA REDAKCIJA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių 
reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius 
reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos socialinių tyrimų centro 
(toliau – Centro) mokslo darbuotojų pareigas bei Centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių 
kvalifikacinius reikalavimus per penkerių metų kadenciją. 

1.2. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių 
reikalavimų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 1 , 
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl valstybinių 
mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 4 d. 
įsakymu Nr. Nr. V-362 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 patvirtintu 
„Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 
meno veiklos vertinimo reglamentu“. 

1.3. Į Centro mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie: 

1.3.1. Atlieka mokslinius tyrimus ir juos skelbia: 
1.3.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose; 
1.3.1.2. mokslo straipsniuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);  
1.3.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba 
vienkartiniuose); 
1.3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų 
analitinėse recenzijose mokslo, kultūros ar profesiniuose leidiniuose; 
1.3.1.5. pranešimuose, ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir (ar) nacionalinėse mokslinėse 
konferencijose, ir (ar) tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose seminaruose. 
 

1.3.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą: 
1.3.2.1. rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius recenzuojamus mokslo leidinius, rengia 
mokslinius šaltinių leidimus, mokslinius vertimų leidimus; 
1.3.2.2. dalyvauja rengiant svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) 
teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.; rengia mokslinius 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr.XI-242 Pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo Nr. XI-242 nauja redakcija). 2016 m. birželio 29 d., XII-2534, Vilnius. Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-07-14, i. 
k. 2016-20555. Suvestinė redakcija nuo 2018-06-19.  



duomenynus, mokslo išteklių publikacijas (duomenų bazes, sisteminius šaltinių katalogus, žodynus, 
tipologinius ir teminius žemėlapius), mokslo bibliografijos leidinius; 
1.3.2.3. dalyvauja tarptautiniuose ir (ar) nacionaliniuose mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  
plėtros projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris, vadovas ar 
vykdytojas); 
1.3.2.4. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse 
mokslinėse organizacijose (yra jų narys), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla 
(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos 
komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo 
leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys); 
1.3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose. 
 

1.3.3. Užsiima ugdomąja ir (ar) mokslo sklaidos veikla: 
1.3.3.1. rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų ir daktaro 
disertacijų gynimo procese, vadovauja podoktorantūros stažuotėms ir pan. 
1.3.3.2. yra parengęs mokomųjų knygų ir (ar) metodinių priemonių, mokslo darbų apžvalgų ir mokslo 
sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų 
recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose; 
1.3.3.3. yra skaitęs viešų paskaitų; 
1.3.3.4. užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones, yra sukūręs tradicinių ar 
skaitmeninių mokslo sklaidos šaltinių, visuomenei aktualių duomenų bazių, užsiima jų priežiūra, ir 
pan. 
1.3.1.–1.3.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautinio lygio mastu 
pripažinti moksliniai darbai (pvz., monografijos publikuotos tarptautiniu mastu pripažintose 
leidyklose 2 , bei straipsniai, publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų 
duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS). 

II. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO KONKURSO 
BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO 
DARBUOTOJŲ PAREIGAS 
 
2.1. Mokslininkas3, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas turi: 
2.1.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 18 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 15 tarptautinio lygio4 mokslo straipsnių, o iš 
pastarųjų ne mažiau, kaip 5 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų 
duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);  
Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti: 
1) atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų darbų. 
2) turėti vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) 
nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  plėtros projektams ir (ar) institucijų 
vykdomoms mokslinių tyrimų programoms; 
3) turėti mokslininkų rengimo patirties: būti vadovavęs doktorantui;  

                                                           
2  Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) nuolat leidžia ir tarptautiniu mastu platina daugelio šalių 
mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, 
teikia informaciją apie leidyklos pobūdį internetu. Leidyklos (leidėjo) tarptautiškumą įvertina LSTC Atestavimo ir konkursų 
komisija. 
3 Mokslininkas - tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, Nr.XI-242). 
4 Tarptautinio lygio mokslo straipsnis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse yra paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo 
leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį arba kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami 
įvairių šalių mokslininkų tyrimo rezultatai.  



 
2.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas turi:  
2.2.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 12 mokslo straipsnių ir (ar) knygų skyrių recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš 
pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų 
duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS);  
Be to, mokslininkas turi:  
1) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. 
punktuose išvardintų darbų.  
2) būti vadovavęs tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams moksliniams tyrimams ir (ar) eksperimentinės 
plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomos mokslinių tyrimų programoms arba būti vadovavęs 
rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas; 
3) ir (ar) būti vadovavęs doktorantui;  
 
2.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas turi: 
2.3.1. būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius;  
Be to, mokslininkas turi:  
1) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte įvardintų darbų ir būti dalyvavęs bent trijose iš 1.3.2. ir 1.3.3. 
punktuose išvardintose veiklose.  
 
2.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį 
nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir būti paskelbęs 2 
mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. 
Prioritetas teikiamas tiems, kurie studijuoja doktorantūroje arba rengia disertaciją eksternu.  
 
Tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 2 
autoriniai lankai (autoriniai lankai gali būti sumuojami) prilyginami 2 moksliniams straipsniams, 
publikuotiems leidiniuose  įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate 
Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS).  

Lietuvos ir kitose užsienio leidyklose išleistų mokslo monografijų ir studijų ar jų dalių 4 autoriniai 
lankai, prilyginami 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui. 

Trijuose užsienio mokslo leidiniuose publikuotos mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos 
publikacijos prilyginamos 1 tarptautinio lygio mokslo straipsniui, 3 mokslo leidiniuose publikuotos 
mokslo darbų recenzijos ir (ar) mokslo sklaidos publikacijos prilyginamos 1 moksliniam straipsniui 
recenzuojamame mokslo leidinyje. 

2.5. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį vertina Lietuvos socialinių tyrimų centro 
Atestavimo ir konkursų  komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, ar pretendento 
moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus ir įvertina jų rezultatus. Išimties tvarka, 
atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei pretendentų įdirbį LSTC tyrimų tematikoje, 
Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo principus, 
kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28d. įsakymu Nr. V-340 patvirtintiems 
reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių 
kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 



III. LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ 
TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ATESTACIJAI PER 
PENKERIŲ METŲ KADENCIJĄ (ĮSKAITOMI TIK CENTRUI PRISKIRTI DARBAI) 

3.1. Per 5 metų kadenciją vyriausiasis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės 
kvalifikacinius reikalavimus: 
3.1.1. a) paskelbti ne mažiau kaip 8 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 5 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš 
pastarųjų ne mažiau, kaip 3 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų 
duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS); 
3.1.1. b) rengti mokslininkus; 
3.1.1. c) vadovauti tarptautiniams ir (ar) nacionaliniams mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės  
plėtros projektams ir (ar) institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms arba vadovauti 
rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau nei vieną 
kadenciją); 
3.1.1. d) būti atlikęs bent keturis iš 1.3.1. punkte ir bent penkis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų 
darbų. 
 
3.2. Per 5 metų kadenciją vyresnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės 
kvalifikacinius reikalavimus: 
3.2.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 6 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius, o iš 
pastarųjų ne mažiau, kaip 2 publikuoti leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų 
duomenų bazes (Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS); 
3.2.1. b) vadovauti ir (ar) dalyvauti vykdant tarptautinius ir (ar) nacionalinius mokslinius tyrimus ir 
(ar) eksperimentinės plėtros projektus ir (ar) institucijų vykdomose mokslinių tyrimų programose arba 
vadovauti rengiant ne mažiau nei 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų paraiškas (ne daugiau 
nei vieną kadenciją); 
3.2.1.  c) ir (ar) rengti mokslininkus;  
3.2.1. d) būti atlikęs bent tris iš 1.3.1. punkte ir bent keturis iš 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose išvardintų 
darbų. 
 
3.3.Per 5 metų kadenciją mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius 
reikalavimus: 
3.3.1. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose, iš jų bent 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius arba 1 
publikuotą leidiniuose įtrauktuose į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate 
Analytics Web of Science (CA WoS), SCOPUS); 
3.3.1. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkte ir būti dalyvavęs bent trijose 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose 
išvardintose veiklose.  
 

3.4. Per 5 metų kadenciją jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės 
kvalifikacinius reikalavimus: 
3.4.1. Rengtis studijuoti arba studijuoti doktorantūroje; 
3.4.2. a) būti paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius ir (ar) knygų skyrius recenzuojamuose 
Lietuvos ir (ar) užsienio mokslo leidiniuose arba 2 tarptautinio lygio mokslo straipsnius; 
3.4.2. b) būti atlikęs bent du iš 1.3.1. punkto darbų ir (ar) būti dalyvavęs 1.3.2. ir 1.3.3. punktuose 
išvardintose veiklose. 



3.5 Darbuotojų atestacijai užskaitomi tik atestacijos laikotarpiu paskelbti atestuojamo asmens mokslo 
ir kiti mokslinės veiklos darbai su Centro prieskyra. 

3.6. Asmenų mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį, mokslo darbų reikšmingumą vertina Lietuvos 
socialinių tyrimų centro Atestacijos ir konkursų komisija (toliau – Komisija). Pastaroji nusprendžia, 
ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. Išimties 
tvarka, atsižvelgiant į mokslo krypčių ir tematikos specifiką bei darbuotojų įdirbį LSTC tyrimų 
tematikoje, Komisija turi teisę taikyti kitus mokslo straipsnių, monografijų ar knygos skyrių įskaitymo 
principus, kurie neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos patvirtintiems 2018 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr. V-340 reikalavimams „Dėl valstybinių mokslo ir studijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių 
kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

P R I E D A S 

MOKSLINIO DARBO KRŪVIO MAŽINIMAS 

Mokslinio darbo krūvis mažinamas atitinkamai darbuotojo užimamo etato daliai. 

Už mokslo organizacinį ir pedagoginį darbą Centre kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki: 
programos/projekto vadovui – 10%;
tęstinių Centro leidinių vyr. redaktoriui – 20%, atsakingam sekretoriui – 25% (kai leidinio 

periodiškumas ne mažiau kaip 2 numeriai per metus); 
kitų Centro tęstinių leidinių vyr. redaktoriui – 15%, atsakingam sekretoriui – 20%; 
straipsnių rinkinių, kolektyvinės monografijos, mokslo studijos vyr. redaktoriui (sudarytojui) – 

15%; 
tarptautinės ar valstybinės reikšmės konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 15 %; 
kitos konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – 10 %; 
doktoranto moksliniam vadovui – 5%; 
tarybos daktaro disertacijai ginti nariui, konsultantui, oponentui – 3%; 
privalomo ar pasirenkamo doktorantūros studijų dalyko dėstytojui – 3%. 

Už mokslo administracinį darbą kvalifikacinis krūvis sumažinamas iki: 
Centro Mokslo tarybos pirmininkui ir sekretoriui – 10 %; 
Centro padalinio vadovui – 10%; 
darbas Centro direkcijos pavedimu Valstybinėse komisijose (priklausomai nuo jų trukmės ir 

darbų apimties) – 5%; 
darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose nuolatinėse komisijose (priklausomai nuo jų 

trukmės ir darbų apimties) – 5%; 
darbas Centro direktoriaus įsakymu sudarytose kitose komisijose – 2%. 

Pastabos: 

1. Susumavus visas nuolaidas, jos negali viršyti 50% minimalių pareigybių normatyvų;
2. Kvalifikacinio darbo krūvio sumažinimą, atsižvelgiant į skirtingas programų, projektų vadovų,

komisijose dirbančių asmenų darbo sąnaudas, nustato Direktorius. 




