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Vytauto Didžiojo universiteto               

Rektoriaus 2017 m. balandžio 28 d.               

Įsakymo Nr. 158 

1 priedas 

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia viešą konkursą šioms pareigoms užimti nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d.: 

 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE  

 

Aplinkotyros katedroje:  

Docentas (Aplinkos toksikologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Docentas (Augalų ekofiziologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Docentas (Žmogaus ekologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Docentas (Dirvožemio ekologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Biologijos katedroje:  

Profesorius (Genetika) – 1 vieta (1 etatas)  

Profesorius (Augalų biologija) – 1 vieta (1 etatas)  

Profesorius (Neurobiologija) – 1 vieta (1 etatas)  

Profesorius (Biofizika) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas (Genetika) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas (Bioinformatika) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Bionika) – 1 vieta (0,75 etato)  

Fizikos katedroje: 

Profesorius (Kompiuterinė fizika) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETE  

 

Ekonomikos katedroje: 

Profesorius (Ekonomikos augimas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas (Integracijos ekonomika) – 1 vieta (0,5 etato);  

Docentas (Ekonometrika) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Kūrybos ekonomika) – 1 vieta (0,5 etato) 

Finansų katedroje: 

Docentas (Finansų apskaita) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas (Viešųjų finansų valdymas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Įmonių socialinė atsakomybė) – 1 vieta (0,5 etato) 

Marketingo katedroje: 

Docentas (Korporatyvinis valdymas) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas (Mažmeninės prekybos marketingas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas (Vartotojų elgsena) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Neuromarketingas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Vadybos katedroje: 

Profesorius (Darbuotojų tarpusavio santykiai) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas (Organizacinė elgsena) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas (Elektroninio verslo valdymas) – 1 vieta (0,5 etato)  
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Docentas (Socialiniai ir marketingo tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas (Kokybės valdymo sistemos) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

 

 

INFORMATIKOS FAKULTETE 

   

Taikomosios informatikos katedroje: 

Profesorius (Neuroinformatika) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

 

Istorijos katedroje: 

Profesorius (XVII a. LDK kultūros istorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Profesorius (XX a. Lietuvos karybos ir diplomatijos istorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lituanistikos katedroje: 

Docentas  (Literatūrologija: dramos teorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimų studijų katedroje: 

Profesorius (Prancūzų filologija, vertimas) – 1 vieta (0,75 etato)  

Profesorius (Anglų filologija: literatūra ir didaktika) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas (Anglų filologija: literatūros ir kultūros studijos) – 1 vieta (0,75 etato)  

Lektorius (Anglų filologija: tekstynų lingvistika ir vertimas) – 1 vieta (0,75 etato)  

Kultūrų studijų katedroje: 

Docentas  (Miesto etnologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Lektorius (Japonologija) – 1 vieta (0,25 etato)  

Lietuvių išeivijos institute: 

Vyriausias mokslo darbuotojas (Lietuvių išeivijos istorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Mokslo darbuotojas (Lietuvių išeivijos istorija) – 1 vieta (1 etatas)  

 

MENŲ FAKULTETE 

 

Menotyros katedroje: 

Profesorius  (Dailėtyra: dailės istorija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Šiuolaikinių menų katedroje: 

Docentas  (Fotografija ir medijos: šiuolaikinių medijų menas) – 1 vieta (1 etatas)  

Docentas  (Teatro menas: vaidyba) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

 

Psichologijos katedroje: 

Docentas  (Socialinė įtaka ir manipuliacija) – 1 vieta (0,75 etato)  

Socialinio darbo katedroje: 

Docentas (Gerontologinis socialinis darbas) – 1 vieta (1 etatas) 

Sociologijos katedroje: 

Profesorius  (Sveikatos  ir aukštojo mokslo sociologija) – 1 vieta (0,75 etato)  

Profesorius  (Šeimos ir lyčių sociologija) – 1 vieta (0,75 etato)  

Lektorius (Sveikatos sociologija) – 1 vieta (0,5 etato)  
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Lektorius (Miesto sociologija) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

 

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETE 

 

Viešojo administravimo katedroje: 

Profesorius (Europos Sąjungos politinės institucijos, ES kaimynystės politika) – 1 vieta (1 etatas)  

Regionistikos katedroje: 

Lektorius (Politinė filosofija, politinis liberalizmas) – 1 vieta (1 etatas)  

Viešosios komunikacijos katedroje: 

Lektorius (Informacinis ir kibernetinis saugumas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Daugiamodalinė komunikacija)– 1 vieta (0,5 etato)  

Filosofijos ir socialinės kritikos katedroje: 

Profesorius (Socialinė ir politinė filosofija) – 1 vieta (0,5 etato)  

Profesorius (Socialinė ir politinė filosofija, etika) – 1 vieta (0,5 etato)  

Politologijos katedroje:  
Profesorius (Religija ir politika; žmogaus teisės)  -  1 vieta (1 etatas)  

Docentas  (Lyginamoji politika, politinė komunikacija) – 1 vieta (1 etatas)  

 

MUZIKOS AKADEMIJOJE 

 

Dainavimo katedroje: 

Docentas  (Dainavimas) – 2 vietos (0,25 etato ir 0,25 etato)  

Džiazo katedroje: 

Lektorius (Dainavimas, trimitas, gitara, fleita, saksofonas) – 1 vieta (0,25 etato)  

Lektorius (Dainavimas, trimitas, gitara, fleita, saksofonas) – 1 vieta (0,25 etato)  

Instrumentinės muzikos katedroje: 

Profesorius (Smuikas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Profesorius (Akordeonas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Docentas  (Fleita) – 1 vieta (0,25 etato)  

 

UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTE 

 

Kalbų ir kultūrų skyriuje: 

Lektorius (Ispanų kalba per anglų kalbą) – 1 vieta (0,5 etato)  

Lektorius (Ispanų kalba, prancūzų kalba) – 1 vieta (0,5 etato)  

 

BOTANIKOS SODE 

 

Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje: 

Vyriausias mokslo darbuotojas (Instrumentinės analizės metodų vystymas) – 1 vieta (0,5 etato)  

Pomologijos kolekcijų sektoriuje: 
Vyresnysis mokslo darbuotojas (Pomologija) – 1 vieta (1 etatas) 

Mokslo darbuotojas (Pomologija) – 1 vieta (1 etatas)  
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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 aprašymas (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 2017 m. gegužės 29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žmogiškųjų išteklių 

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

 

  
 

 

 

 

http://www.vdu.lt/

