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LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTO
MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ
KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (toliau – Institutas) mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų
pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin. 2009, Nr. 54-2140; nauja redakcija Nr. XII2534, 2016-06-29, i. k. 2016-20555) ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. V-340 “Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
2. Šiame Apraše nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai taikomi asmenims, kurie viešo konkurso
būdu siekia užimti Institute mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigas.
3. Asmens, siekiančio užimti mokslo darbuotojo ir kito tyrėjo pareigas, mokslinio darbo indėlį į
mokslo kryptį (kryptis) vertina Instituto Atestacijos ir konkurso komisija, kuri ir nusprendžia, ar
asmuo atitinka Instituto nustatytus mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinius
reikalavimus.
4. Į Instituto mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie:
4.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbia:
4.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;
4.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose
arba vienkartiniuose, toliau – recenzuojami mokslo leidiniai);
4.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose
arba vienkartiniuose, toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai);
4.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų
analitinėse recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
4.1.5. pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose.

4.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
4.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengia (ir sudaro)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius;
4.2.2. vykdo eksperimentinės plėtros darbus;
4.2.3. dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir
kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio
organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo narys;
4.2.4. vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio
redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys;
4.2.5. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas), dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir
mokslinių mainų programose.
4.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
4.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar)
metodinių priemonių;
4.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja
podoktorantūros stažuotėms, doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba yra
tokio komiteto ar tarybos narys;
4.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei
auditorijai ir visai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar
profesiniuose leidiniuose;
4.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų, seminarų ciklus;
4.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima
reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones, dalyvauja parodose parengiant
pristatymą ar parodomąją medžiagą ir pan.
5. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti mokslo
darbuotojų pareigas:
5.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių
tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 10
mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš šių straipsnių bent 5 straipsniai į
Clarivate Analytics Web of Science (anksčiau Thomson Reuters ISI Web of Science) ir (ar) SCOPUS
duomenų bazes įtrauktuose tarptautiniuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (angl.
Impact Factor – toliau IF) ir (ar) pagal šaltinį normuotą žurnalo citavimo rodiklį (angl. Source-

Normalized Impact per Paper – toliau SNIP). Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi
būti atlikęs bent keturis iš 4.1 papunktyje ir bent penkis iš 4.2 ir 4.3 papunkčiuose išvardytų darbų.
5.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių
tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose arba monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš šių straipsnių bent 3 straipsniai į Clarivate Analytics Web of
Science (anksčiau Thomson Reuters ISI Web of Science) ir (ar) SCOPUS duomenų bazes
įtrauktuose tarptautiniuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (IF) ir (ar) pagal šaltinį
normuotą žurnalo citavimo rodiklį (SNIP). Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi
būti atlikęs bent tris iš 4.1 papunktyje ir bent keturis iš 4.2 ir 4.3 papunkčiuose išvardytų darbų.
5.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų
rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose, iš šių straipsnių bent 1 straipsnis į Clarivate Analytics Web of Science (ISI Web of
Science) ir (ar) SCOPUS duomenų bazes įtrauktame tarptautiniame leidinyje, turinčiame
cituojamumo rodiklį (IF) ir (ar) pagal šaltinį normuotą žurnalo citavimo rodiklį (SNIP).
5.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas pirmą kartą, turi
turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją;
pretenduojantis antrai kadencijai turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsnius
recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba studijuojantis doktorantūroje.
5.5. Asmuo, pretenduojantis užimti tyrėjo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro
kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, 5 metų darbo patirtį mokslo ir
studijų institucijose arba studijuojantis doktorantūroje ir paskelbęs ne mažiau kaip 5 mokslo
straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba mokslo studiją. Be to, toks asmuo per
pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent du iš 4.1 papunktyje ir bent vieną iš 4.2 papunktyje
išvardytų darbų.
6. Atestacijos ir konkurso komisija 5.1–5.3 punktuose nurodytą reikalaujamą mokslo straipsnių
į Clarivate Analytics Web of Science ir (ar) SCOPUS duomenų bazes įtrauktuose tarptautiniuose
leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (IF) ir (ar) pagal šaltinį normuotą žurnalo citavimo
rodiklį (SNIP), skaičių gali pakeisti pagal analogiją kitais mokslo darbais, jei jų skaičius yra žymiai
didesnis nei nurodyti minimalūs reikalavimai. Šis punktas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

