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PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE
TVARKOS APRAŠAS
Šis aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Ţin., 2009,
Nr. 54-2140) ir Vytauto Didţiojo universiteto (toliau – VDU) statutu.
1. VDU dėstytojams pedagoginius profesoriaus ir docento vardus suteikia VDU Senatas.
2. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojams, antrą kartą iš eilės
laimėjusiems konkursą eiti VDU profesoriaus pareigas ir visą paskutinę kadenciją ėjusiems
profesoriaus pareigas ne maţesniu kaip 0,5 etato.
3. Profesoriaus pedagoginio vardo siekiantys dėstytojai turi perskaityti viešą paskaitą - diskusiją
iš savo mokslinių ir taikomųjų tyrimų (meno darbų) srities. Paskaitą organizuoja fakulteto ar
atitinkamo padalinio taryba.
4. Docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojams, antrą kartą iš eilės laimėjusiems
konkursą eiti VDU docento pareigas ir visą paskutinę kadenciją ėjusiems docento pareigas ne
maţesniu kaip 0,5 etato.
5. Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą, per 30 dienų po
antrosios kadencijos konkurso (į šį laikotarpį neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) rezultatų
paskelbimo pateikia VDU Senatui šiuos dokumentus:
prašymą, nurodant mokslo (ar meno) sritį ir kryptį;
mokslo laipsnio diplomo ir turimo pedagoginio vardo atestato kopijas;
gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą (Curriculum Vitae);
mokslo ir mokymo metodikos darbų sąrašą (atskirai surašomi darbai, paskelbti per kadenciją);
paţymas apie mokslinio ir pedagoginio darbo universitetuose staţą;
fakulteto, arba jį atitinkančio padalinio, kuriame pedagogas dėsto, tarybos atsiliepimą apie jo
pedagoginę ir mokslinę (arba meninę) veiklą (fakulteto arba jį atitinkančio padalinio taryba
tokiam atsiliepimui parengti gali reikalauti katedros ar padalinio, kuriame pedagogas dirba,
rekomendacijos). Siekiantys profesoriaus pedagoginio mokslo vardo pateikia fakulteto ar jį
atitinkančio padalinio tarybos protokolo išrašą apie perskaitytą viešą paskaitą.
6. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, VDU išduoda
patvirtinto pavyzdţio profesoriaus ar docento atestatą.
7. Profesoriaus ar docento atestatus VDU registruoja specialiuose registravimo ţurnaluose.
8. Įregistruoti profesoriaus ar docento atestatai asmenims įteikiami kiekvienų metų vasario 16osios – Lietuvos valstybės atkūrimo ir VDU įkūrimo ištakų – minėjimo renginyje.
9. Asmenų, kuriems suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, bylos saugomos
VDU. Jose be dokumentų, nurodytų patvirtintuose pedagoginių vardų reikalavimuose, turi būti
saugomos ir įregistruotų profesoriaus ar docento atestatų kopijos.
10. VDU tvarko profesoriaus ir docento atestatų išdavimo apskaitą. Atestatų blankų apskaitos
knygos ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, atestatų registravimo ţurnalai
saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
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