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PATVIRTINTA  

Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos 
2021 m. birželio 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 13 

Įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d. 
 

  

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

  

   
I SKYRIUS 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių 
kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius 
kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos istorijos 
instituto (toliau – Instituto) mokslo darbuotojų pareigas. 

2. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių 
reikalavimų Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009 
m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininko  2021 m. sausio 29 d. įsakymu 
Nr. V-61 patvirtintu Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių 
minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašu. 

3. Pagrindinės Aprašo sąvokos: 

Tarptautinio lygio mokslo straipsnis (toliau – TLMS) humanitarinių ir socialinių mokslų 
srityse – straipsnis, paskelbtas Lietuvos ar užsienio mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį 
arba kurio redakcinę kolegiją sudaro įvairių šalių mokslininkai, kuriame skelbiami įvairių šalių 
mokslininkų tyrimų rezultatai ir (ar) kurio sudarytojai ar redaktoriai yra pripažinti mokslo srities 
(krypties) atstovai1.  

Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla (leidėjas) – leidykla (leidėjas), nuolat leidžianti 
ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo (kultūros, profesinius) darbus, 
periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informaciją apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį 
pripažinimą internetu2.  

 
1 Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas, 
patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-61. 
2 Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas, 
patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-61. 
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 II SKYRIUS 

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO KONKURSO 
BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO 

DARBUOTOJŲ PAREIGAS 
 
 

4. Pretenduojantiems eiti Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų pareigas nustatomi 
minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kai mokslinių pasiekimų mato vienetas yra TLMS: šaltinio 
publikacija (paskelbta atskira knyga, kurios apimtis ne mažesnė kaip 8 a. l.) bei mokslo studija 
prilyginama trims TLMS; mokslo monografija bei sintezė – penkiems TLMS; mokslo monografija, 
sintezė, išleista tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos – 10 TLMS. 

Straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris Clarivate Analytics Web of Science ar Elsevier 
Scopus duomenų bazėse paskelbimo metu buvo atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar 
trečiajame kvartilyje (Q1–Q3), prilyginamas trims TLMS. 

Vadovavimas tarptautiniam aukšto lygio MTEP ar MTEPI projektui prilyginamas keturiems 
TLMS. 

5. Į Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti mokslininkai ir 
kiti tyrėjai, kurie: 

5.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia: 

5.1.1.  mokslo monografijose, mokslo studijose, sintezės mokslo darbuose; 

5.1.2. mokslo straipsniuose, mokslo darbų analitinėse recenzijose mokslo leidiniuose 
(periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose, toliau – mokslo leidiniai);  

5.1.3. mokslo straipsniuose, mokslo darbų analitinėse recenzijose kultūros ar profesiniuose 
leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose, toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai); 

5.1.4. pranešimuose, plenarinėse paskaitose tarptautinėse ar nacionalinėse mokslinėse 
konferencijose, tarptautiniuose ar nacionaliniuose seminaruose. 

5.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus: 

5.2.1. rengia mokslinius šaltinių leidimus, mokslinius vertimų leidimus, rengia ar sudaro 
recenzuojamus mokslo leidinius; 

5.2.2. rengia mokslinius duomenynus, mokslo išteklių publikacijas (duomenų bazes, 
sisteminius šaltinių katalogus, žodynus, tipologinius ir teminius žemėlapius), mokslo bibliografijos 
leidinius, svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, tarptautinių) teisės 
aktų projektus, išvadas, komentarus ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan. 

5.3. Vykdo tarptautinius ar nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau 
– MTEP) ar mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) projektus. 
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5.4. Rengia mokslininkus: vadovauja doktorantams, dalyvauja doktorantūros studijų procese, 
vadovauja podoktorantūros stažuotėms. 

5.5. Atlieka kitą taikomąją mokslinę veiklą: vykdo eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja 
ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline 
veikla (vadovauja mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo narys; 
yra mokslo leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; yra darbo grupių, kurios 
rengia ekspertines išvadas, rekomendacijas, teisės aktus, teikia konsultacijas valdžios, viešojo 
sektoriaus institucijoms ar verslo įmonėms narys ir pan.). 

5.6. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:  

5.6.1. yra parengę studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar) 
metodinių priemonių; 

5.6.2. yra parengę 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;  

5.6.3. yra skaitę viešų  paskaitų ar jų  ciklų; 

5.6.4. yra sukūrę tradicinių ar skaitmeninių mokslo sklaidos šaltinių, visuomenei aktualių 
duomenų bazių, užsiima jų priežiūra, pildymu, atnaujinimu, užsiima mokslo žinių sklaida (skelbia 
mokslo populiarinimo publikacijas, pasisako sakytinėje ar rašytinėje žiniasklaidoje) ir pan.  

5.7. Dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose. 

6. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, savo 
mokslinius rezultatus turi būti paskelbęs vienu iš šių būdų: 

 6.1. ne disertacijos pagrindu parengtoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos išleistoje 
mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 10 TLMS; 

6.2. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 15 TLMS. 

Be to, toks mokslininkas turi: 1) mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs pranešimuose, 
plenarinėse paskaitose tarptautinėse ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, tarptautiniuose ar 
nacionaliniuose seminaruose; 2) turėti mokslininkų rengimo patirties: turėti arba apsigynusį 
doktorantą, arba stažuotę sėkmingai baigusius bent du podoktorantūros stažuotojus; 3) per 
pastaruosius 10 metų būti vadovavęs tarptautiniams ar nacionaliniams MTEP ar MTEPI projektams 
ar institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms; 4) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent 
po du 5.5 ir 5.6 punktuose išvardytų darbų; 5) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 5.1 
punkte išvardytų darbų. 

6.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių 
tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs vienu iš šių būdų:  

6.3.1. ne disertacijos pagrindu parengtoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos išleistoje 
mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 5 TLMS;  
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6.3.2. ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje ir ne mažiau kaip 10 TLMS; 

6.3.3. ne mažiau kaip 15 TLMS.   

Be to, toks mokslininkas turi: 1) mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs pranešimuose, 
plenarinėse paskaitose tarptautinėse ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, tarptautiniuose ar 
nacionaliniuose seminaruose; 2) per pastaruosius 10 metų būti vadovavęs tarptautiniam,  
nacionaliniam MTEP ar MTEPI projektui ar institucijų vykdomai mokslinių tyrimų programai arba 
būti vadovavęs doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui; 3) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs 
bent po vieną 5.5. ir 5.6. punktuose išvardytų darbų; 5) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent du 
iš 5.1 punkte išvardytų darbų. 

6.4. Mokslininkas, pretenduojantis eiti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų 
rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 3 TLMS.  

Be to, toks mokslininkas turi: 1) mokslinių tyrimų rezultatus būti paskelbęs pranešimuose, 
plenarinėse paskaitose tarptautinėse ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, tarptautiniuose ar 
nacionaliniuose seminaruose; 2) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent vieną iš 5.1 punkte 
išvardytų darbų. 

6.5. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne 
žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti 
mokslinius tyrimus. 

7. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo sritį vertina Lietuvos istorijos instituto 
Konkursų ir atestacijos komisija. Komisija nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka 
šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus. 

8. Publikacijos, parengtos su bendraautoriais,  indeksuojamos koeficientu, proporcingu 
nurodytam autoriaus indėliui. Tarpdisciplininių publikacijų indeksavimo koeficientas, 
nepriklausomai nuo autoriaus indėlio, negali būti mažesnis nei 0,5. 

 


