PATVIRTINTA
LSMC Mokslo tarybos
posėdyje 2022 m. kovo 29 d.
nutarimu Nr. MT2022-N1
LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR TYRĖJŲ
MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ ATESTACIJAI
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų minimalių reikalavimų
atestacijai aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymu, vykdant Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymą
Nr. V-61 „Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių
kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos socialinių mokslų
centro Mokslo tarybos 2021 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. MT2021-N2 patvirtintą Lietuvos
socialinių mokslų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių
reikalavimų konkurso būdu užimti pareigas aprašą.
2. Šiame Apraše nustatyti privalomi minimalūs reikalavimai, taikomi atestuojant
Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – Centras, LSMC) mokslo darbuotojus ir tyrėjus.
3. Apraše mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau ir – MTEP) veiklos
rezultatai, kurie vertinami atestacijos metu, apibūdinami:
3.1. taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 patvirtinto Kasmetinio universitetų ir mokslinių
tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo
6.13–6.28 punktuose;
3.2. straipsnis tarptautiniame mokslo leidinyje – straipsnis recenzuojamame leidinyje,
kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai ir kuriame skelbiami įvairių šalių
mokslininkų tyrimų rezultatai, ir (ar) kurio sudarytojai ar redaktoriai yra pripažinti mokslo srities
(krypties) atstovai;
3.3. straipsnis tarptautiniame indeksuotame mokslo leidinyje – straipsnis į Clarivate
Analytics (CA) Web of Science ir (ar) SCOPUS duomenų bazes įtrauktame leidinyje, turinčiame
cituojamumo rodiklį (JIF) ir (ar) pagal šaltinį normuotą žurnalo citavimo rodiklį (SNIP);
3.4. tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla yra leidykla, nuolat leidžianti ir
tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu
pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir
tarptautinį pripažinimą internetu;
3.5. bazinis finansavimas – iš valstybės biudžeto gaunamas darbo užmokestis už mokslo
darbuotojo ar tyrėjo pareigas, į kurias paskirtas viešo konkurso būdu.
II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI
4. Atsižvelgiant į Centre atliekamų mokslinių tyrimų specifiką, nustatomi šie minimalūs
reikalavimai per kadenciją (5 metus, dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis), dirbant
visą darbo laiką ir gaunant bazinį finansavimą per metus, skaičiuojant konkretaus darbuotojo
indėlį šio Aprašo 5–7 p. nustatyta tvarka:
4.1. Vyriausiasis mokslo darbuotojas turi būti:
4.1.1. įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
4.1.1.1. paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose;
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4.1.1.2. paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
4.1.1.3. paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir išleidęs ne mažiau kaip 6 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) ar mokslo studiją (mokslo studijų skyrius);
4.1.1.4. išleidęs ne mažiau kaip 5 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) tarptautiniu mastu pripažintoje(-se) mokslo leidykloje(-se).
4.1.2. vadovavęs ne mažiau kaip 2 darbams – tarptautiniam ir (ar) nacionaliniam
mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros projektui ir (ar) institucijos vykdomai mokslinių
tyrimų programai ar jos uždaviniui
arba
vadovavęs rengiant ne mažiau kaip 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų
paraiškas (paraiškos Lietuvos mokslo tarybos administruojamoms priemonėms – mokslinių idėjų
mainams, mokslinėms išvykoms, studentų praktikai ir kitos panašaus pobūdžio paraiškos –
neįskaitomos);
4.1.3. dalyvavęs rengiant mokslininkus: vadovavęs doktorantams (buvęs vadovu ar
moksliniu konsultantu), dalyvavęs doktorantūros studijų procese (parengęs studijų dalyko aprašą
ar dėstęs studijų dalyką, ar du kartus per kadenciją atlikęs vidinį rengiamų disertacijų
recenzavimą ir buvęs doktorantūros komiteto ar doktorantūros komisijos nariu ar bent kartą –
disertacijos gynimo tarybos nariu), vadovavęs podoktorantūros stažuotėms;
4.1.4. parengęs ir pristatęs bent 3 pranešimus mokslinėse konferencijose, seminaruose, iš
kurių bent vieną – tarptautiniame mokslo renginyje;
4.1.5. atlikęs ne mažiau kaip 7 iš toliau išvardytų darbų (darbas įskaitomas
nepriklausomai nuo vykdytojų skaičiaus):
skaitė viešąją paskaitą;
paskelbė straipsnį ar interviu profesiniame leidinyje ar spaudoje;
recenzavo mokslinį straipsnį ar ekspertavo eksperimentinės plėtros darbą (pvz., atliko
mokslinių projektų ekspertinį vertinimą), monografiją ar mokslo studiją, stojančiojo į
doktorantūros studijas mokslinio darbo projektą;
dalyvavo ekspertinės mokslinės organizacijos valdymo organų veikloje (pvz., buvo
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto, Lietuvos
mokslų akademijos (toliau – LMA) narys ir pan.);
užsiėmė ekspertine, MTEP ir kita taikomąja moksline veikla (vadovavo mokslo renginio
organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar buvo jo narys; buvo mokslo leidinio
vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; buvo darbo grupių, kurios rengia
ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus, teikia konsultacijas valdžios, viešojo
sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms, narys, parengė nuomonę (Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui, Konstituciniam Teismui) ar atsiliepimą dėl svarbių teisės aktų projektų (Lietuvos
Respublikos Seimo, Vyriausybės ar ministerijų ir pan.).
4.2. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi būti:
4.2.1. įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
4.2.1.1. paskelbęs ne mažiau kaip 4 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose;
4.2.1.2. paskelbęs ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
4.2.1.3. paskelbęs ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir išleidęs ne mažiau kaip 6 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) ar mokslo studiją (mokslo studijų skyrius);
4.2.1.4. išleidęs ne mažiau kaip 4 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) tarptautiniu mastu pripažintoje(-se) mokslo leidykloje(-se).
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4.2.2. vadovavęs ir (ar) dalyvavęs vykdant ne mažiau kaip 2 darbus – tarptautiniam ir (ar)
nacionaliniam mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros projektui ir (ar) institucijos
vykdomai mokslinių tyrimų programai ar jos uždaviniui
arba
vadovavęs ir (ar) dalyvavęs rengiant ne mažiau kaip 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų /
programų paraiškas (paraiškos Lietuvos mokslo tarybos administruojamoms priemonėms –
mokslinių idėjų mainams, mokslinėms išvykoms, studentų praktikai ir kitos panašaus pobūdžio
paraiškos – neįskaitomos);
4.2.3. parengęs ir pristatęs bent 3 pranešimus mokslinėse konferencijose, seminaruose, iš
kurių bent vieną – tarptautiniame mokslo renginyje;
4.2.4. atlikęs ne mažiau kaip 6 iš toliau išvardytų darbų (darbas įskaitomas
nepriklausomai nuo vykdytojų skaičiaus):
skaitė viešąją paskaitą;
paskelbė straipsnį ar interviu profesiniame leidinyje ar spaudoje;
recenzavo mokslinį straipsnį ar ekspertavo eksperimentinės plėtros darbą (pvz., atliko
mokslinių projektų ekspertinį vertinimą), monografiją ar mokslo studiją, stojančiojo į
doktorantūros studijas mokslinio darbo projektą;
dalyvavo ekspertinės mokslinės organizacijos valdymo organų veikloje (pvz., buvo LMT
Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto, LMA narys ir pan.);
užsiėmė ekspertine, MTEP ir kita taikomąja moksline veikla (vadovavo mokslo renginio
organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar buvo jo narys; buvo mokslo leidinio
vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; buvo darbo grupių, kurios rengia
ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus, teikia konsultacijas valdžios, viešojo
sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms, narys, parengė nuomonę (Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui, Konstituciniam Teismui) ar atsiliepimą dėl svarbių teisės aktų projektų (Lietuvos
Respublikos Seimo, Vyriausybės ar ministerijų ir pan.).
4.3. Mokslo darbuotojas/tyrėjas turi būti:
4.3.1. įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
4.3.1.1. paskelbęs ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose;
4.3.1.2. paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
4.3.1.3. paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir išleidęs ne mažiau kaip 6 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) ar mokslo studiją (mokslo studijų skyrius);
4.3.1.4. išleidęs ne mažiau kaip 3 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) tarptautiniu mastu pripažintoje(-se) mokslo leidykloje(-se).
4.3.2. dalyvauti vykdant ne mažiau kaip 2 darbus – tarptautinį ir (ar) nacionalinį
mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros projektą ir (ar) institucijos vykdomą mokslinių
tyrimų programą ar jos uždavinį
arba
dalyvauti rengiant ne mažiau kaip 2 Lietuvos ar tarptautinių projektų / programų
paraiškas (paraiškos Lietuvos mokslo tarybos administruojamoms priemonėms – mokslinių idėjų
mainams, mokslinėms išvykoms, studentų praktikai ir kitos panašaus pobūdžio paraiškos –
neįskaitomos);
4.3.3. parengęs / pristatęs bent 2 pranešimus mokslinėse konferencijose, seminaruose, iš
kurių bent vieną – tarptautiniame mokslo renginyje;
4.3.4. atlikęs bent 5 iš toliau išvardytų darbų (darbas įskaitomas nepriklausomai nuo
vykdytojų skaičiaus):
skaitė viešąją paskaitą;
paskelbė straipsnį ar interviu profesiniame leidinyje ar spaudoje;
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recenzavo mokslinį straipsnį ar ekspertavo eksperimentinės plėtros darbą (pvz., atliko
mokslinių projektų ekspertinį vertinimą), monografiją ar mokslo studiją, stojančiojo į
doktorantūros studijas mokslinio darbo projektą;
dalyvavo ekspertinės mokslinės organizacijos valdymo organų veikloje (pvz., buvo LMT
Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto, LMA narys ir pan.);
užsiėmė ekspertine, MTEP ir kita taikomąja moksline veikla (vadovavo mokslo renginio
organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar buvo jo narys; buvo mokslo leidinio
vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; buvo darbo grupių, kurios rengia
ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus, teikia konsultacijas valdžios, viešojo
sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms, narys, parengė nuomonę (Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui, Konstituciniam Teismui) ar atsiliepimą dėl svarbių teisės aktų projektų (Lietuvos
Respublikos Seimo, Vyriausybės ar ministerijų ir pan.).
4.4. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi būti:
4.4.1. įvykdęs bent vieną iš šių reikalavimų:
4.4.1.1. paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose;
4.4.1.2. paskelbęs ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;
4.4.1.3. paskelbęs ne mažiau kaip 1 mokslo straipsnį tarptautiniuose indeksuotuose
mokslo leidiniuose ir išleidęs ne mažiau kaip 6 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) ar mokslo studiją (mokslo studijų skyrius);
4.4.1.4. išleidęs ne mažiau kaip 2 aut. l. ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo
monografiją (monografijų skyrius) tarptautiniu mastu pripažintoje(-se) mokslo leidykloje(-se).
4.4.2. rengtis studijuoti arba studijuoti doktorantūroje;
4.4.3. dalyvavęs vykdant bent 1 tarptautinį ir (ar) nacionalinį mokslinį tyrimą ir (ar)
eksperimentinės plėtros projektą ir (ar) institucijos vykdomą mokslinių tyrimų programą bei
rengiant bent vieną Lietuvos ar tarptautinio projekto / programos paraišką (paraiškos Lietuvos
mokslo tarybos administruojamoms priemonėms – mokslinių idėjų mainams, mokslinėms
išvykoms ir kitos panašaus pobūdžio paraiškos – jei jos buvo finansuotos, yra įskaitomos);
4.4.4. atlikęs bent 6 iš toliau išvardytų darbų (darbas įskaitomas nepriklausomai nuo
vykdytojų skaičiaus):
parengė / pristatė pranešimą mokslinėje konferencijoje, seminare;
skaitė viešąją paskaitą;
paskelbė straipsnį ar interviu profesiniame leidinyje ar spaudoje;
recenzavo mokslinį straipsnį ar ekspertavo eksperimentinės plėtros darbą (pvz., atliko
mokslinių projektų ekspertinį vertinimą), monografiją ar mokslo studiją, stojančiojo į
doktorantūros studijas mokslinio darbo projektą;
dalyvavo ekspertinės mokslinės organizacijos valdymo organų veikloje (pvz., buvo LMT
Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto, LMA narys ir pan.);
užsiėmė ekspertine, MTEP ir kita taikomąja moksline veikla (vadovavo mokslo renginio
organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar buvo jo narys; buvo mokslo leidinio
vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; buvo darbo grupių, kurios rengia
ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus, teikia konsultacijas valdžios, viešojo
sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms, narys, parengė nuomonę (Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui, Konstituciniam Teismui) ar atsiliepimą dėl svarbių teisės aktų projektų (Lietuvos
Respublikos Seimo, Vyriausybės ar ministerijų ir pan.).
III. REIKALAVIMŲ TAIKYMAS IR IŠIMTYS
5. Dirbant ne visą darbo laiką arba ne visus metus (pvz., dėl motinystės/tėvystės ar vaiko
priežiūros, šeimos nario slaugos atostogų, ilgalaikės stažuotės, jei ji nebuvo apmokėta iš bazinio
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finansavimo lėšų, nemokamų atostogų ar dalies metų susimažinus darbo laiko apimtį),
reikalavimai atitinkamai mažinami.
6. Vertinant darbuotojo indėlį į mokslo sritį, skaičiuojami tik tie darbai, kurie atlikti
atstovaujant Centrui (LSMC institucinė prieskyra). Darbai, atlikti atstovaujant kelioms
institucijoms, dalijami iš atstovaujamų institucijų skaičiaus.
7. Esant keliems bendraautoriams, bendru jų susitarimu gali būti nustatomas kiekvieno jų
individualus indėlis. Vertinant kiekybinį bendraautorių indėlį į publikaciją atestacijos tikslais, jis
dauginamas iš dviejų, tačiau nė vieno bendraautoriaus padvigubintas indėlis negali viršyti
vieneto.
8. Atestavimo ir konkursų komisija turi teisę:
8.1. kaip vieną mokslo straipsnį tarptautiniuose indeksuotuose mokslo leidiniuose
įskaityti už įvykdytą papildomą 4.1.2 arba 4.2.2 punktuose numatytą reikalavimą, t. y.
vadovavimą tarptautiniam mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektui(-ams), kurio(-ų)
bendra vertė (jeigu projektas kompleksinis, dalis vertės, priskiriamos MTEP veikloms) yra ne
mažesnė kaip 80 tūkst. Eur;
8.2. vyriausiesiems mokslo darbuotojams, dirbantiems pagal mokslo kryptis, kuriose
doktorantūros teisės Centras neturi, įskaityti kitą aktyvią veiklą, rengiant mokslininkus (pvz.,
pateiktą paraišką LMT konkursui papildomai doktorantūros vietai gauti (konkursinei
doktorantūrai); dalyvavimas konsultantu doktorantų rengimo procese; dalyvavimas siekiant
doktorantūros teisės (rengiant studijų programas, dalyko aprašus ir pan. dokumentus) ar pan.
8.3. įskaityti mokslo straipsnį kaip:
8.3.1. paskelbtą tarptautiniame / tarptautiniame indeksuotame mokslo leidinyje, kai
pateikiama leidinio redakcinės kolegijos pažyma apie priimtą sprendimą jį spausdinti arba
nurodomas priskirtas DOI;
8.3.2. paskelbtą tarptautiniame indeksuotame mokslo leidinyje, kuris yra publikuotas
leidinyje, įtrauktame į Clarivate Analytics (CA) Web of Science ir (ar) SCOPUS duomenų bazes,
bet dar neskaičiuojami JIF ar SNIP rodikliai;
8.3.3. vieną arba kelis reikšmingus, bet tarptautiniais nelaikomus, recenzuojamus mokslo
darbus prilyginti vienam ar daugiau straipsnių tarptautiniuose indeksuotuose mokslo leidiniuose
ir (ar) straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose arba daliai atitinkamo straipsnio.
8.4. priimti vieną iš šių sprendimų: darbuotoją atestuoti; neatestuoti arba atidėti atestaciją
4 mėnesiams.
8.5. priimti sprendimus kitais atvejais, neaptartais šiame Apraše.
9. Išlygos, numatytos 8.1, 8.3.1 ir 8.3.2 punktuose, gali būti pritaikytos tik vienu iš
atestuojamo darbuotojo pasirinktu atveju.
10. Darbuotojui gali būti paskelbta neeilinė atestacija1, kai darbuotojas per dvejus metus
iš eilės nepasiekia proporcingai atestuojamam laikotarpiui 60 proc. jam numatytų minimalių
reikalavimų atestacijai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Inicijuoti šio Aprašo pakeitimų svarstymą gali LSMC Mokslo taryba, filialų vadovai
arba direktorius.
12. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d. Reikalavimai pradedami taikyti po
šios datos naujai prasidedančiose kadencijose, o dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis –
po artimiausios atestacijos.
_______________________________

Neeilinė atestacija organizuojama vadovaujantis LSMC Mokslo tarybos patvirtintu Lietuvos socialinių mokslų
centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo aprašu.
1

5

