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nutarimu Nr.4-17 

 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PARTNERYSTĖS PROFESORIAUS IR 

PARTNERYSTĖS DOCENTO PAREIGYBIŲ NUOSTATAI 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių 
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – 
Universitetas) partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybėms, taip pat paskyrimo į 
partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas sąlygas ir tvarką. 

2. Partnerystės profesoriaus pareigybei keliami reikalavimai: 
2.1. kviečiamas dėstyti asmuo turi būti aukštos kvalifikacijos praktikas – profesionalas, kuris turi 

mokslų daktaro laipsnį ir ne mažiau kaip 10 metų profesinio darbo patirties, šiuo metu dirbantis toje 
srityje, kurią dėstyti kviečiamas į Universitetą. 

2.2. kviečiamas dėstyti menininkas turi turėti meno daktaro laipsnį ir vykdyti meninę veiklą arba 
turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 
jo meninė bei (ar) pedagoginė veikla turi būti pelniusi tarptautinį arba aukštą nacionalinį pripažinimą 
(nacionalinė premija, tarptautinių konkursų apdovanojimai, palankūs atsiliepimai tarptautinėje 
žiniasklaidoje ir kt.). 

3. Partnerystės docento pareigybei taikomi reikalavimai: 
3.1. kviečiamas dėstyti asmuo turi būti aukštos kvalifikacijos praktikas – profesionalas, kuris turi 

ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną mokslo kvalifikaciją, ne mažiau kaip 5 
metų profesinio darbo patirties, šiuo metu dirbantis toje srityje, kurią dėstyti kviečiamas į Universitetą. 

3.2. kviečiamo dėstyti menininko meninė ir (ar) pedagoginė veikla turi būti pelniusi nacionalinį 
pripažinimą (konkursų apdovanojimai, palankūs atsiliepimai žiniasklaidoje ir kt.). 

4. Priimant į partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas taikomos sąlygos ir tvarka: 
4.1. į partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas yra kviečiami kitų Lietuvos ar 

užsienio institucijų darbuotojai arba individualūs asmenys, atitinkantys šiame nutarime 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2 papunkčiuose nustatytus pareigybių reikalavimus; 

4.2. į partnerystės profesoriaus ir (ar) partnerystės docento pareigas asmenys įdarbinami 
rektoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu, akademinio padalinio vadovo teikimu, studijų 
programos komiteto siūlymu, nerengiant viešo konkurso, sudarant terminuotą darbo sutartį ne 
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ilgesniam kaip 2 metų terminui. Partnerystės profesorius ir partnerystės docentas Universiteto 
akademinėje veikloje gali dalyvauti ir savanoriškos veiklos pagrindu, pagal savanoriškos veiklos 
atlikimo sutartį; 

4.3. partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių darbo užmokestis (išskyrus 
atvejus, kai partnerystės profesorius ar partnerystės docentas Universiteto akademinėje veikloje 
dalyvauja savanoriškos veiklos pagrindu neatlygintinai) nustatomas darbo sutartyje atsižvelgiant į 
dėstymo krūvį (valandinis arba etato dalimi); partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento 
pareigybėms netaikomos pedagoginio krūvio skaičiavimo taisyklės. Partnerystės profesoriaus ar 
partnerystės docento dėstymo krūvis numatomas su juo sudaromoje darbo arba savanoriškos veiklos 
sutartyje; 

4.4. partnerystės profesoriui ir partnerystės docentui netaikomos Statuto IV skyriaus 2, 3, 4, 6, 7 
skirsnių nuostatos. 

 5. Rektoriaus sprendimu sudaroma komisija, teikianti rektoriui nuomonę dėl kviečiamų į 
partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigas asmenų atitikimo šio nutarimo 2 arba 3 
punkte numatytiems reikalavimams bei jų taikymo išimčių. 

6. Partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybės nelaikomos Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto statuto IV skyriaus 2 skirsnyje apibrėžtomis 
dėstytojų – profesoriaus ir docento – pareigybėmis, todėl jų įtraukimas į Universitete vykdomas 
studijų programas negali pakeisti privalomų profesorių ir (ar) docentų dėstymo normų, nustatytų 
studijų procesą reglamentuojančiuose nacionaliniuose ir Universiteto teisės aktuose. 
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