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PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 
TVARKOS APRAŠAS 

 
1. Šis aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo Nr. XI-242 nauja redakcija (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534) ir Vytauto Didžiojo 
universiteto (toliau – VDU) statutu. 
2. VDU dėstytojams pedagoginius profesoriaus ir docento vardus suteikia VDU Senatas. 
3. Profesoriaus pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojams / pripažintiems menininkams, 
atitinkantiems šiuos reikalavimus: 
3.1. turintiems ne mažesnį kaip 10 metų pedagoginio darbo stažą VDU; 
3.2. savo mokslo / meno darbuose naudojantiems VDU institucinę prieskyrą; 
3.3. tenkinantiems bent vieną reikalavimą: 

3.3.1. visą kadenciją ėjusiems konkurso būdu užimtas profesoriaus pareigas ne mažesne kaip 0,5 
etato* dalimi ir laimėjusiems profesoriaus pareigas antrai kadencijai bei sudariusiems su VDU 
neterminuotą sutartį; 

3.3.2. ne mažiau kaip 5 metus iš eilės ėjusiems profesoriaus pareigas ne mažesne kaip 0,5 etato* 
dalimi ir laimėjusiems konkursą profesoriaus pareigoms bei sudariusiems su VDU terminuotą darbo 
sutartį.  

3.3.3. ne mažiau kaip 5 metus iš eilės ėjusiems profesoriaus pareigas ne mažesne kaip 0,5 etato* 
dalimi ir atestuotiems už šį laikotarpį (taikant reikalavimus, nustatytus dėstytojui, dalyvaujančiam 
konkurse profesoriaus pareigoms) bei sudariusiems terminuotą darbo sutartį su VDU. 
4. Eidami profesoriaus pareigas ir profesoriaus pedagoginio vardo siekiantys dėstytojai turi būti: 
4.1. vadovavę bent vienai apgintai daktaro disertacijai; 
4.2. parengę vadovėlį aukštajai mokyklai (įskaitoma ir elektroninė forma) ar mokslo monografiją, 
ar mokslo studiją, tinkamą magistrantūros ar doktorantūros studijoms (autoriaus indėlis ne mažesnis 
kaip 4 aut. l.), arba išleidę mokslo monografiją tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje (autoriaus 
indėlis ne mažesnis kaip 4 aut. l.); 
4.3. gavę gerus studentų nuomonės apklausos rezultatus.  
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5. Eidami profesoriaus pareigas ir profesoriaus pedagoginio vardo siekiantys pripažinti menininkai 
turi būti: 
5.1. ugdę pripažintus menininkus, aktyviai besireiškiančius Lietuvos ar užsienio kultūriniame 
gyvenime; 
5.2. gavę gerus studentų nuomonės apklausos rezultatus.  
6. Profesoriaus pedagoginio vardo siekiantys dėstytojai / pripažinti menininkai turi perskaityti viešą 
paskaitą – diskusiją iš savo mokslinių ir taikomųjų tyrimų (meno darbų) srities. Paskaitą organizuoja 
fakulteto ar atitinkamo padalinio taryba. 
7. Docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojams / pripažintiems menininkams, 
atitinkantiems šiuos reikalavimus: 
7.1. turintiems ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą VDU; 
7.2. savo mokslo / meno darbuose naudojantiems VDU institucinę prieskyrą; 
7.3. tenkinantiems bent vieną reikalavimą: 

7.3.1. visą kadenciją ėjusiems konkurso būdu užimtas docento pareigas ne mažesne kaip 0,5 
etato* dalimi ir laimėjusiems docento pareigas antrai kadencijai bei sudariusiems su VDU 
neterminuotą sutartį; 
7.3.2. ne mažiau kaip 5 metus iš eilės ėjusiems docento pareigas ne mažesne kaip 0,5 etato* dalimi 
ir laimėjusiems konkursą docento pareigoms bei sudariusiems su VDU terminuotą darbo sutartį; 
7.3.3. ne mažiau kaip 5 metus iš eilės ėjusiems docento pareigas ne mažesne kaip 0,5 etato* dalimi 
ir atestuotiems už šį laikotarpį (taikant reikalavimus, nustatytus dėstytojui, dalyvaujančiam 
konkurse docento pareigoms) bei sudariusiems su VDU terminuotą darbo sutartį.  

8. Eidami docento pareigas ir docento pedagoginio vardo siekiantys dėstytojai turi būti: 
8.1. parengę mokomąją knygą mokyklai (įskaitoma ir elektroninė forma) ar mokslo monografiją, ar 
mokslo studiją, tinkamą bakalauro ar magistrantūros ar doktorantūros studijoms (autoriaus indėlis ne 
mažesnis kaip 2 aut. l.), arba išleidę mokslo monografiją tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje 
(autoriaus indėlis ne mažesnis kaip 2 aut. l.); 
8.2. gavę gerus studentų nuomonės apklausos rezultatus.  
9. Eidami docento pareigas ir docento pedagoginio vardo siekiantys pripažinti menininkai turi būti: 
9.1.  ugdę menininkus, aktyviai besireiškiančius Lietuvos ar užsienio kultūriniame gyvenime; 
9.2.  gavę gerus studentų nuomonės apklausos rezultatus.  
10. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojams / pripažintiems menininkams, išdirbusiems 
universitete ne mažiau kaip 20 metų, už lojalumą ir pedagoginius nuopelnus VDU išimties tvarka, 
netaikant Aprašo 3-–8 punktuose nurodytų reikalavimų, gali būti suteikti profesoriaus (ėjusiems bent 
10 metų ne mažesne kaip 0,5 etato* dalimi profesoriaus pareigas VDU) ir docento (ėjusiems bent 8 
metus ne mažesne kaip 0,5 etato* dalimi docento pareigas VDU) pedagoginiai vardai. 
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11. Asmuo, pageidaujantis gauti pedagoginį profesoriaus ar docento vardą, per 30 dienų po 
pirmosios / antrosios kadencijos konkurso rezultatų paskelbimo arba po sėkmingos atestacijos 
atestacinėje komisijoje Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyriui (į šį laikotarpį 
neįskaitomi liepos ir rugpjūčio mėnesiai) pateikia VDU Senatui šiuos dokumentus, jeigu jų nėra 
universiteto dokumentų valdymo sistemoje: 
11.1. prašymą, nurodant mokslo (ar meno) sritį ir kryptį; 
11.2. mokslo laipsnio diplomo ir turimo pedagoginio vardo atestato kopijas; 
11.3. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą (Curriculum Vitae); 
11.4. per kadenciją paskelbtų mokslo / meno ir mokymo metodikos darbų sąrašą; 
11.5. pažymą apie pedagoginio darbo VDU stažą; 
11.6. studentų nuomonės apklausos rezultatus, patvirtintus Studijų kokybės skyriaus specialisto; 
11.7. priėmimo / atestacinės komisijos sprendimo nuorašą; 
11.8. fakulteto arba jį atitinkančio padalinio, kuriame pedagogas ar pripažintas menininkas dėsto, 
tarybos atsiliepimą apie jo skaitytus paskaitų kursus, ugdytus menininkus, apgintas daktaro 
disertacijas, apie jo pedagoginę ir mokslinę (arba meninę) veiklą. Siekiantys profesoriaus 
pedagoginio vardo pateikia fakulteto ar jį atitinkančio padalinio tarybos protokolo išrašą apie 
atvirame tarybos posėdyje perskaitytą viešą paskaitą. 
12. Dėstytojui, kuriam suteiktas pedagoginis profesoriaus ar docento vardas, VDU išduoda 
patvirtinto pavyzdžio profesoriaus ar docento atestatą. 
13. Profesoriaus ar docento atestatus VDU registruoja specialiuose registravimo žurnaluose.  
14. Įregistruoti profesoriaus ar docento atestatai asmenims įteikiami kiekvienų metų Vasario 16-
osios – Lietuvos valstybės atkūrimo ir VDU įkūrimo ištakų – minėjimo renginyje. 
15. 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. 
16. VDU tvarko profesoriaus ir docento atestatų išdavimo apskaitą. Atestatų blankų apskaitos 
knygos ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, atestatų registravimo žurnalai 
saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 
 
* Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojams / pripažintiems menininkams reikalavimas eiti 
profesoriaus / docento pareigas ne mažesne kaip 0,5 etato dalimi gali būti sumažintas iki 0,25 etato 
dalies, jei dėstytojas / pripažintas menininkas pastaruosius 5 metus dirbo ne mažesniu kaip 1 etatu 
įskaitant ir kitas jo užimamas pareigas (vyr. m. d., dekano, prodekano ar kt.). 
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