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               Vytauto Didžiojo universiteto 

               Rektoriaus 2016 m. balandžio 26 d.  

               Įsakymo Nr. 135 

              1 priedas 

 

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia viešą konkursą šioms pareigoms užimti nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d.: 

 

 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE  

Aplinkotyros katedroje:  
Profesoriaus (biostatistika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Biologijos katedroje: 

Docento (cheminė analizė) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (imunologija) – 1 vieta (0,5 etato) 

 

INFORMATIKOS FAKULTETE  

Matematikos ir statistikos katedroje: 

Katedros vedėjo – 1 vieta 

Sistemų analizės katedroje: 

Lektoriaus (informatika, kompiuterinė grafika) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektoriaus (informatika, multimedijos technologijos) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (informatika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Taikomosios informatikos katedroje:  
Profesoriaus (informatika, kalbos ir semantikos technologijos) –1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (informatika, optimizavimo metodai) – 1 vieta (0,5 etato) 

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETE   

Ekonomikos katedroje:  
Docento (makroekonominės analizės) – 1 vieta (0,5 etato) 

Finansų katedroje:  
Docento (finansinės rizikos valdymas, ES finansų sistema, šiuolaikinės finansų valdymo 

problemos) – 1 vieta (0,5 etato)  

Marketingo katedroje: 

Profesoriaus (neuromarketingas)  – 1 vieta (0,5 etato) 

Docento (inovatyvūs marketingo sprendimai) – 1 vieta (0,5 etato) 

Docento (vartotojų pakeitimo elgsena ir lojalumo valdymas) – 1 vieta (0,5 etato) 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

Istorijos katedroje:  
Lektoriaus (XVI a. diplomatijos istorija) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (XX a. istorija) – 1 vieta (0,25 etato) 

Kultūrų studijų ir etnologijos katedroje: 

Lektoriaus (japonologija)  – 1 vieta (1 etatas) 

Asistento (japonologija)  – 1 vieta (0,5 etato) 

 

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE  

Teologijos katedroje: 

Profesoriaus (krikščioniškas rengimas šeimai) – 1 vieta (0,5 etato) 

Profesoriaus (teologija) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (teologijos mokslų krypties daktaras) – 1 vieta (0,5 etato) 

 



 2  

MENŲ FAKULTETE 

Menotyros katedroje: 

Docento (dailėtyra: šiuolaikinės dailės tyrimai, muziejų studijos) – 1 vieta (0,75 etato) 

Docento (dailėtyra: dailės istorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Teatrologijos katedroje: 

Docento (teatrologija: šiuolaikinio teatro tyrimai, Lietuvos teatro istorija) – 1 vieta (0,5 etato) 

Katedros vedėjo – 1 vieta 

Šiuolaikinių menų katedroje: 

Profesoriaus (fotografija ir medijos: meninė fotografija) – 1 vieta (0,3 etato) 

Docento (fotografijos tyrimai: fotografijos istorija ir teorija) – 1 vieta (0,75 etato) 

Katedros vedėjo – 1 vieta   

 

MUZIKOS AKADEMIJOJE 

Dainavimo katedroje: 

Profesoriaus (dainavimas) – 2 vietos (0,5 etato ir 0,5 etato) 

Profesoriaus (dirigavimas) – 1 vieta (0,25 etato) 

Muzikos teorijos ir pedagogikos katedroje: 

Profesoriaus (dirigavimas) – 1 vieta (0,5 etato) 

 

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETE     

Politologijos katedroje: 

Profesoriaus (mažumos, politinė istorija) – 1 vieta (1 etatas) 

Profesoriaus (Rytų Europos idėjų istorija) – 1 vieta (1 etatas) 

Lektoriaus (Lietuvių nacionalinė ir europinė tapatybės) – 1 vieta (0,75etato)  

Lektoriaus (Lotynų Amerikos regiono tyrimai) – 1 vieta (0,5etato)  

Regionistikos katedroje:  
Profesoriaus (musulmonų teisė ir politika) – 1 vieta (1 etatas)  

Viešojo administravimo katedroje: 

Profesoriaus (valstybės tarnybos žmogiškieji ištekliai ir viešojo administravimo teorijos) – 1 vieta 

(0,5 etato) 

Profesoriaus (alkoholio socialinės žalos valdysena ir alkoholio kontrolės politika, viešoji politika) – 

1 vieta (0,5 etato) 

Docento (viešojo sektoriaus reformos ir etika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Docento (tarptautinė migracija, nevyriausybinis sektorius, socialinė politika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (valstybės tarnyba ir viešojo administravimo tradicijos, vietos savivalda) – 1 vieta (0,5 

etato) 

Viešosios komunikacijos katedroje: 

Profesoriaus (posovietinės visuomenės ir žiniasklaidos transformacijos) – 1 vieta (1 etatas) 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE  

Bendrosios psichologijos katedroje: 

Profesoriaus (psichologija) – 1 vieta (0,75 etato) 

Docento (psichologija)  – 3 vietos (0,75 etato; 0,75 etato ir 0,75 etato) 

Lektoriaus (psichologija) – 1 vieta (0,75 etato) 

Socialinio darbo katedroje:  
Profesoriaus (lyčių studijos socialiniame darbe) – 1 vieta (1 etatas) 

Profesoriaus (negalios studijos socialiniame darbe) – 1 vieta (0,75 etato) 

Sociologijos katedroje:  
Docento (socialinė politika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Teorinės psichologijos katedroje: 

Profesoriaus (organizacinė psichologija) – 1 vieta (0,75 etato) 

Docento (organizacinė psichologija) – 1 vieta (0,75 etato) 

Docento (rizikingo elgesio psichologija) – 1 vieta (0,75 etato) 
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TEISĖS FAKULTETE 

Privatinės teisės katedroje: 

Profesoriaus (tarptautinė teisė, mediacija ir darbo teisė) – 1 vieta (0,75 etato) 

Viešosios teisės katedroje: 

Docento (baudžiamasis procesas, neįgaliųjų teisės) – 1 vieta (1 etatas) 

Lektoriaus (teisės istorija, bankroto teisė) – 1 vieta (0,5 etato) 

 

UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTE 

Anglų kalbos skyriuje: 

Profesoriaus (anglų kalba) – 1 vieta (1 etatas) 

Docento (anglų kalba) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (anglų kalba) – 1 vieta (0,5 etato) 

Lektoriaus (anglų kalba, testavimas) – 1 vieta (0,5 etato) 

Kalbų ir kultūrų skyriuje: 

Lektoriaus (italų kalba) – 1 vieta (0,25 etato) 

 

 

 

Etato dydis gali būti tikslinamas sudarant darbo sutartį. Darbuotojo laimėtų konkursinių vietų etatų 

suma sudarant darbo sutartis negali viršyti vieno etato.  

Dokumentai: 1) prašymas; 2) gyvenimo aprašas (CV); 3) pažyma apie pedagoginio ir mokslinio 

darbo/meninės veiklos stažą; 4) mokslo laipsnių diplomų ir pedagoginių vardų atestatų kopijos; 5) 

mokslo publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas pagal nurodytą formą; 6) meninės veiklos sąrašas 

pagal nurodytą formą ir profesionalių menininkų rekomendacijos; 7) kiti dokumentai.  

Mokslinių publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašų pildymo klausimais prašome teirautis tel. 8 37 

327946  

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, mokslinių publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašo formos, 

prašymo forma pateikiami Vytauto Didžiojo universiteto tinklalapio www.vdu.lt pagrindiniame 

lange.  

Dokumentai priimami iki 2016 m. gegužės 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Personalo tarnyboje 

adresu: K. Donelaičio g. 52 – 309 kab., LT44244 Kaunas. 

 

 

http://www.vdu.lt/

