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Vytauto Didžiojo universitetas skelbia viešą konkursą šioms dėstytojų bei mokslo darbuotojų 

pareigoms užimti: 

 

BOTANIKOS SODAS 

Mokslo skyriaus Pomologijos mokslo sektorius 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Vietinių bei introdukuotų augalų biologija ir auginimo 

technologijos, Pomologija, Augalų selekcija) - 1 vieta (1 etatas)  (LT/EN) 

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

Ekonomikos katedra 

Docentas (Ekonomika: Ekonometrika, elgsenos ekonomika, darbo ekonomika, ekonomikos 

prognozavimas, tarptautinė prekyba) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

 

Finansų katedra 

Profesorius (Finansai: Finansų apskaita, valdymo apskaita, verslo apskaita ir atskaitomybė) – 1 vieta 

(1 etatas) (LT/EN) 

Docentas (Finansai: Mokesčiai ir apmokestinimas; Asmeninių finansų valdymas; Finansinės 

technologijos ir inovacijos; Tyrimų metodologija) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

Docentas (Finansai: Valstybės finansai, Verslo finansų valdymas, ES finansų sistema, Verslo 

finansavimo modeliai ir instrumentai, Finansų valdymo sprendimai verslo organizacijoje) – 1 vietas 

(0,5 etato (LT) 

Lektorius (Finansai: Investicijų analizė ir valdymas; Elgsenos finansai) – 1 vietas (0,5 etato) (LT/EN) 

 

Marketingo katedra 

Profesorius (Rinkodara: Mokslinių tyrimų metodologija rinkodaros ir vadybos studijų kryptyse; 

Reklamos verslas; Santykių marketingas; Turinio marketingas; Inovatyvūs reklamos sprendimai) – 1 

vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Aplinkotyros katedra 

Profesorius (Aplinkotyra: Kartografija ir GIS  technologijos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN)  

Docentas (Aplinkotyra: Geografinės informacinės sistemos aplinkotyroje) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 



Docentas (Aplinkotyra: Aplinkos epidemiologija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

Biologijos katedra 

Docentas (Biologija: Molekulinė ekologija ir genetika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Biologija: Augalų genetika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Biotechnologijos: Pramoninė biotechnologija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Biotechnologijos: Biotechnologija ir instrumentinė analizė) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Ląstelės molekulinė biologija; Biochemija; Mikrobiologija) – 1 

vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Ląstelės molekulinė biologija; Augalų biochemija; Visuminė 

biologinė analizė) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Molekulinė ekologija; Vektorių pernešamų patogenų genetika) – 1 

vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Bionanotechnologija; Sistemų biologija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Skaičiuojamoji fizika: matematiniai metodai biologijoje ir 

biotechnologijoje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Instrumentinė analizė; Apiproduktų funkcionalumas) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Pomologija; Augalų biochemija ir genetika) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Fizika; Išmaniosios technologijos ir medžiagos; Ultragarsinių 

pjezomechaninių sistemos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Filosofijos katedra 

Docentas (Filosofija: XIX-XX a. kontinentinė etika; XX a. prancūzų filosofija) – 1 vieta (0,25 etato) 

(LT/EN)  

 

Istorijos katedra 

Docentas (Istorija: LDK istorija ir pedagogika) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN)  

Lektorius (Istorija: Senovės (Egipto) istorija ir archeologija) - 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN)  

 

Kultūrų studijų katedra 

Lektorius (Regiono studijos: Rytų Azijos kultūrinė įvairovė) - 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN)  



Lektorius (Kultūros studijos: Korėjiečių kalba; Korėjos kultūros istorija, Korėjos menas ir 

popkultūra) - 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN/Korėjiečių) 

Lektorius (Kultūros studijos: Japonų kalba; Japonijos kultūros istorija;  Japonijos menas ir 

popkultūra) - 1 vieta (0,75 etato) (LT/EN/Japonų) 

 

Lituanistikos katedra 

Lektorius (Filologija pagal kalbą: Taikomoji fonetika ir fonologija; Intonacijos fonologija) - 1 vieta 

(0,25 etato) (LT/EN)  

Lektorius (Filologija pagal kalbą: Vaikų kalbos įsisavinimas, pragmatika) - 1 vieta (0,25 etato) 

(LT/EN)  

 

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra 

Docentas (Filologija pagal kalbą: Italų kalba, kultūra ir Viduržemio jūros regiono istorija) – 1 vieta 

(1 et.) (LT/EN/IT)  

 

INFORMATIKOS FAKULTETAS 

Sistemų analizės katedra 

Docentas (Informatika: Algoritmų analizė, duomenų kodavimas ir kriptografija) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

 

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS 

Religijos studijų katedra 

Docentas (Religijos studijos: Katalikų filosofija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

 

MENŲ FAKULTETAS 

Menotyros katedra 

Docentas (Menotyra: XIX - XX a.  architektūros istorija, dizaino istorija) – 1 vieta (0,25 etato) (LT) 

 

MUZIKOS AKADEMIJA 

Dainavimo katedra 

Lektorius (Muzika: Dainavimas) – 1vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

 

Džiazo katedra 

Lektorius (Muzika: Džiazo saksofonas) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Muzika: Džiazo gitara) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

 



Instrumentinės muzikos katedra 

Docentas (Muzika: Gitara) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Muzika: Akordeonas) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

 

SKAITMENINIŲ IŠTEKLIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Psicholingvistika (kalbų įsisavinimas), sociolingvistika 

(daugiakalbystė, švietimas ir kalbos politika), sakytinės kalbos gramatika ir pragmatika) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Energetikos teisė, Energijos vartotojų ir gaminančių vartotojų 

apsaugos teisė, Europos Sąjungos baudžiamoji teisė, Atvirasis mokslas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Natūraliosios kalbos apdorojimas ir kalbos technologijos) – 1 vieta 

(0,5 etato) (LT/EN) 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 

Psichologijos katedra 

Docentas (Psichologija: Daugiamačiai duomenų analizės metodai psichologijoje,  sudėtingi 

statistiniai modeliai psichologiniuose tyrimuose, psichologijos tyrimų duomenų analizės metodai, 

eksperimentinės psichologijos praktikumas, klinikinė sveikatos psichologija, vaiko ir paauglio 

sveikatos psichologija, sveikatos psichologija) – 1 vieta (1 etatas) (LT) 

Lektorius (Psichologija: Emocijos ir motyvacija, socialinė psichologija, organizacinė psichologija, 

priklausomybių psichologija, psichologijos pažintinė praktika, rizikingas vairavimas) – 1 vieta (1 

etatas) (LT) 

 

POLITIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Viešojo administravimo katedra 

Docentas (Viešasis administravimas: Organizacinė kultūra viešajame sektoriuje,  

viešojo valdymo reformos, viešųjų paslaugų teikimo organizavimas) – 1 vieta (0,75 etato) (LT/EN) 

 

ŠVIETIMO AKADEMIJA 

Moderniųjų didaktikų katedra 

Profesorius (Edukologija: Muzikos edukacinių tyrimų šiuolaikinės technologijos ir tyrimų rezultatų 

sklaida; Lyderystė muzikiniame ugdyme; Dalyko didaktika (pagrindinio ir vidurinio muzikinio 

ugdymo didaktika); Muzikos atlikimas (choro studija) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

Profesorius (Pedagogika: Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas)) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Docentas (Edukologija: Lenkų ir lietuvių kalbų gretinimas; Slavų kalbų raida; Kalbotyra) – 1 vieta 

(0,25 etato) (LT/Lenkų) 



Docentas (Pedagogika: Ugdymo(si) proceso valdymas; Pedagoginės veiklos tyrimai) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo katedra 

Profesorius (Edukologija: Pradinio ugdymo didaktika, lietuvių kalbos didaktika pradinėse klasėse, 

kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste, integruotas ugdymas,  Ugdymo turinio projektavimas ir 

vadyba) – 1 vieta (1 etatas) (LT)  

 

Docentas (Edukologija: Tarpkultūrinis ugdymas, Kokybinių tyrimų metodologija, Švietimo plėtros 

projektai, Mokytojų rengimas ir lyderystė) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

Docentas (Edukologija: Ikimokyklinė pedagogika, priešmokyklinis ir alternatyvusis ugdymas, 

integralus ugdymas ir edukacinė įtrauktis) – 1 vieta (0,5 etato) (LT)  

 

Švietimo vadybos ir politikos katedra 

Profesorius (Edukologija: Kiekybinė duomenų analizė, matematikos mokymas, matematika, 

statistika, Curriculum projektavimas) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

 

 

Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedra 

Profesorius (Pedagogika, sportas:  Sporto žaidimų didaktika: krepšinio mokymas; Sporto treniruotės 

teorija ir didaktika; Sporto fiziologijos tyrimų metodologija; Sportininkų rengimo technologijos; 

Treniravimo praktika; Taikomoji žaidimo veiklos analizė) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN)  

Profesorius (Sportas, pedagogika: Įvadas į judesių mokslą; Judesių valdymas) – 1 vieta (0,25 etato) 

(LT/EN)  

Docentas (Edukologija: Žmogaus anatomija ir morfologija. Funkcinė anatomija; Sporto mityba; 

Kineziologija; Žmogaus fiziologija; Sporto fiziologija ir medicina) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Docentas (Edukologija: Sporto etika; Sporto istorija; Treniravimo praktika) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Docentas (Edukologija: Kompleksiškai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas; 

Socialinės pedagoginės pagalbos poreikio vaikui ir šeimai vertinimas; Pozityviosios komunikacijos 

algoritmai; Bendradarbiavimas su šeima ir komandinis darbas;  Ankstyvosios socialinių ir emocinių 

problemų prevencijos programos vaikams; Asmenybės įgalinimo teorijos) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Docentas (Edukologija: Sklandaus kalbėjimo sutrikimai; Balso rijimo ir kalbėjimo sutrikimai; Kalbos 

netekimas, afazija ir kiti neurologiniai sutrikimai; Logopedo praktika sveikatos priežiūros įstaigose) 

– 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Sportas, pedagogika: Kūno kultūra ir šokis; Sporto treniruotės teorija ir didaktika; Atletinis 

rengimas; Treniravimo praktika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Pedagogika: Sporto žaidimų didaktika: futbolo mokymas; Sporto šakos specializacija; 

Judrieji žaidimai; Netradicinės sporto šakos) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Edukologija: Sakytinės kalbos sutrikimai; Rašomosios kalbos sutrikimai; Mokymosi 

sutrikimai ir sunkumai; Logopedo praktika mokykloje; Logopedo praktika specialiojo ugdymo 

įstaigoje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 



Lektorius (Edukologija: Tarptautinė integracija ir tautinis identitetas edukacijoje; Supervizija; 

Socialinė pedagogika sumaniosios edukacijos kontekste; Ugdomasis vadovavimas ir socialinė 

mediacija; Socialinė antreprenerystė; Aktyvi socialinė įtraukti ir žaidyba) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Edukologijos tyrimų institutas 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Edukologija: Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas; 

Kūrybiškumo ugdymas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

TEISĖS FAKULTETAS 

Privatinės teisės katedra 

Docentas (Teisė: Mokesčių ir investicijų teisė, verslo teisė, tarptautinė komercinė teisė, civilinio 

proceso teisė) - 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

Docentas (Teisė: Tarptautinė privatinė, Įmonių teisė, Šeimos teisė, Civilinio proceso teisė) - 1 vieta 

(1 etatas) (LT/EN) 

Lektorius (Teisė: Teisės teorija, teisės filosofija, prigimtinė teisė, teisinis argumentavimas, teisinė 

etika ir profesionalumas, žmogaus teisės, Bažnyčios ir valstybės santykiai) - 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

 

Viešosios teisės katedra 

Docentas (Teisė: Baudžiamojo proceso teisė, kibernetiniai nusikaltimai, kriminalistika, tarptautinis 

bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) - 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Docentas (Teisė: Konstitucinė teisė, viešoji teisė, žmogaus teisių apsauga, teismų veikla) - 1 vieta 

(0,25 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Teisė: Baudžiamoji teisė: asmenų su psichikos sutrikimais problematika, ribotas 

pakaltinamumas, nepakaltinamumas, naujagimio nužudymas, nužudymas labai susijaudinus) - 1 vieta 

(1 etato) (LT/EN) 

 

UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTAS 

Anglų kalbos skyrius 

Lektorius (Kalbos studijos: Anglų kalba, verslo anglų kalba) - 1 vieta (1 etatas) (EN) 

Lektorius (Kalbos studijos: Anglų kalba, anglų kalba inžinerijai ir technologijoms) - 1 vieta (1 etatas) 

(EN) 

Lektorius (Kalbos studijos: Anglų kalba, anglų kalba kultūrai ir menui) - 1 vieta (1 etatas) (EN) 

Lektorius (Kalbos studijos: Anglų kalba, daugiakalbė pedagogika) - 1 vieta (1 etatas) (EN) 

Lektorius (Kalbos studijos: Anglų kalba A1-C1 lygiais) - 1 vieta (1 etatas) (EN) 

 

V. KAVOLIO TRANSDISCIPLININIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Organizacijų klimato tyrimai, mobingo ir asmens sudaiktinimo 

darbo vietoje tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 



Vyriausiasis mokslo darbuotojas (LDK valstybės ir visuomenės raidos tyrimai,bažnyčios istorija, 

mikroistorija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Religingumo formų tyrimai, islamo kultūros tyrimai) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Fenomenologinė filosofija, filosofinė antropologija ir kultūrų 

tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Lietuvos ir Rytų Europos dailė ir jos sociokultūriniai kontekstai, 

meno migracijos procesai XX-XXI am.) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Viešojo gyvenimo (politikos, kultūros) mediatizacija, medijų 

raštingumas ir skaitmeninis visuomenės atsparumas, Europos skaitmeninė medijų politika ir 

valdysena.) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Migracijos ir diasporos studijos, etniškumo ir tapatybės politika, 

sociokultūrinės antropologijos srities tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Demografiniai tyrimai, šeimos demografijos tyrimai,  šeimos ir 

socialinės nelygybės tyrimai, šeimos politikos tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Lyčių studijos ir socialinės atskirties tyrimai, kritinė teorija, kritinis 

socialinis darbas, kritinė pedagogika, bendruomenių ir marginalizuotų grupių įgalinimas švietime, 

socialiniame darbe, komunikacijos tyrimai, edukacinės inovacijos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Religijos vaidmens šiuolaikinėse visuomenėse tyrimai, religija ir 

politika, lytys ir religija, religijų įvairovės ir religinio fundamentalizmo tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Kultūros sociologija ir kultūros studijos, lyčių studijos ir socialinės 

atskirties tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Socialiniai ir kultūriniai tyrimai ir kritinė teorija) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Europos Sąjungos institucijos ir valdysena, ES kaimynystės, regionų 

ir užsienio politikos analizė,tarptautinės politikos tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (XIX - XX a. pr.  dailės procesai Lietuvoje ir Europoje, dailė ir 

istorinė atmintis) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Viešojo sektoriaus ir savivaldos kaitos tyrimai, vietos valdysena ir 

nevyriausybinis sektorius, viešosios politikos įgyvendinimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Demografiniai tyrimai, sveikatos sociologijos tyrimai) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Visuomenės sveikatos tyrimai, vaiko apsaugos politika, socialinės 

atskirties tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Savivaldos istorija, vietos valdymo ir valdysenos tyrimai, socialinės 

istorijos tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Politikos sociologija, savivaldos politikos, valdysenos ir vietos 

bendruomenių tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Politinės komunikacijos ir dezinformacijos tyrimai, medijų ir 

politinė filosofija, naujausių skaitmeninių technologijų poveikio visuomenėms tyrimai) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 



Vyresnysis mokslo darbuotojas (Finansų rinkos dalyvių elgsena, finansų elgsenos racionalumas, 

finansinė socializacija, įmonių atskaitomybė ir skaidrumas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (LDK valstybės ir visuomenės raidos tyrimai, regioniniai istoriniai 

tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Šiuolaikinė etika, kontinentinė filosofija, etikos ir religijos 

filosofijos sankirtų analizė) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Transnacionalinė istorija; LDK diplomatijos ir finansų istorijos 

tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Filosofinė naratologija, atminties ir laiko teorijos, ekosofija, negalios 

filosofijos studijos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Dailės paveldo tyrimai sociokultūrinių veiksnių kontekste) – 1 vieta 

(0,5 etato) (LT/EN) 

 

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA 

AGRONOMIJOS FAKULTETAS 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedra 

Profesorius (Agronomija: Žemės ūkio augalų produktyvumo biologija, Informacinės technologijos 

žemės ūkyje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Agronomija: Agroekologija, Ekologinis žemės ūkis) – 1 vieta (0,5 etato) (LT)  

Docentas (Agronomija: Entomologija, augalų parazitologija) – 1 vieta (0,75 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Agronomija: Agronomijos pagrindai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

 

Augalų biologijos ir maisto mokslų katedra 

Docentas (Maisto studijos: Lauko ir daržo augalų produktyvumas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Docentas (Maisto studijos: Gyvūninės maisto žaliavos ir jų produktų kokybės valdymas) – 1 vieta 

(0,5 etato) (LT) 

Docentas (Maisto studijos: Augalinių produktų kokybės valdymas (I pakopa Agronomijs, Maisto 

produktų kokybės valdymas (I pakopa)) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

BIOEKONOMIKOS PLĖTROS FAKULTETAS 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra 

Docentas (Verslas: Logistikos verslo administravimas, Transporto sistemos) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

 

Taikomosios ekonomikos, finansų ir apskaitos katedra 

Profesorius (Ekonomika: Aplinkos ekonomika ir politika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Apskaita: Valdymo apskaita ir kontrolė, Apskaitos informacinių technologijų praktika, 

Viešojo sektoriaus apskaita, Tarptautinis  apskaitos reglamentavimas) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 



Docentas (Ekonomika: Bioekonomika, Vietos ir regionų ekonomika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Finansai: Viešųjų finansų valdymas, Verslo mokesčiai, Verslumo ugdymas) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT) 

Lektorius (Finansai: Tvarus finansavimas, Įmonės finansų valdymas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

INŽINERIJOS FAKULTETAS 

Mechanikos, energetikos ir biotechnologijų inžinerijos katedra 

Lektorius (Transporto inžinerija: Transporto priemonių saugumas, automobilių mechatroninės 

sistemos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

Vandens inžinerijos katedra 

Lektorius (Statybos inžinerija: Vandens ūkio statybos darbų organizavimas ir optimizavimas, 

vandens telkinių renovacija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

 

Žemėtvarkos ir geomatikos katedra 

Docentas (Aplinkos inžinerija: Darnus teritorijų vystymas, žemės tvarkymas, projektavimas ir teisė) 

– 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Docentas (Aplinkos inžinerija: Erdvinis planavimas, žemės tvarkymas ir administravimas) – 1 vieta 

(0,5 etato) (LT/EN) 

Lektorius (Aplinkos inžinerija: Geodezija, žemėtvarka ir jos darbų organizavimas) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

 

MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS 

Aplinkos ir ekologijos katedra 

Profesorius (Ekologija: Žmogaus mitybos fiziologija, Žmogaus ekologija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Lektorius (Miškininkystė/Ekologija: Miško botanika, Agotechnologijos ir aplinkos apsauga) – 1 vieta 

(0,25 etato) (LT) 

 

Miško mokslų katedra 

Profesorius (Miškininkystė/Ekologija: Miško prekės, Miškotyros metodologija, Mokslinė ir 

technologinė kūryba) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Docentas (Miškininkystė/Ekologija: GIS miškotyroje, Erdvinė duomenų analizė, Nuotoliniai miško 

ir medienos apskaitos metodai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Docentas (Miškininkystė: Miško našumas, Inovacijos miško ūkyje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Lektorius (Miškininkystė: Miško pedagogika ir komunikacija, Laukinių gyvūnų naudojimas ir 

medžioklės etika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Lektorius (Miškininkystė/Ekologija: GIS pagrindai, Geografinių duomenų bazės, Informacinės 

technologijos miško ūkyje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 



 

 

BIOEKONOMIKOS TYRIMŲ INSTITUTAS 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Energetika ir termoinžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Šiluminės energijos atgavimo sistemos) – 1 vieta (0,5 etato) (EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos: Organinis maistas) – 1 vieta 

(0,5 etato) (EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos: Maisto kokybė ir sauga) – 1 

vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Biologinių ir gamtinių išteklių tvarumas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Ekosistemų paslaugos, biologinės įvairovės didinimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Sveikas dirvožemis ir augalai, agrosistemų tyrimai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Ekonomika: Verslo inovacijų vystymas ir diegimas 

bioekonomikoje: Finansinių instrumentų taikymas bioekonomikos verslų tvariam vystymui) – 1 vieta 

(0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Vadyba: Verslo inovacijų vystymas ir diegimas bioekonomikoje: 

Žemės ūkio subjektų vadybos efektyvumo didinimas ir kooperacija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Vadyba: Atsinaujinantys energijos ištekliai: Atsinaujinančių 

energijos išteklių skatinimo politikos analizė ir vertinimas) – 1 vieta (1 etatas) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Hidroenergetika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Technologijos ir nanotechnologijos vandenvaloje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Tvarus žemės ir vandens išteklių valdymas) – 1 vieta (0,25 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Technologiniai procesai precizinėje žemdirbystėje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Energetika ir termoinžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Energetinių augalų nuėmimas ir paruošimas kurui) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Miškotyra: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Miško medžių ir gyvūnų evoliucinė genetika) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Tikslioji žemdirbystė) – 1 vieta (0,5 etato) (EN) 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Ekonomika: Atsinaujinantys energijos ištekliai: Tvari energija ir 

visuomenė, energijos paklausos tendencijų prognozavimas) – 1 vieta (1 etatas) (EN) 



Vyriausiasis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos: Augalinių žaliavų bei jų 

perdirbimo šalutinių produktų biorafinavimas ir panaudojimo įvertinimas) - 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Miškotyra: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir vandens 

ūkis: Kraštovaizdžio ekologija, miško trikdžiai) – 1 vieta (1 etatas) (EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Vadyba: Verslo inovacijų vystymas ir diegimas bioekonomikoje: 

Kraštovaizdžio vadyba ir ekonominis pagrindimas) – 1 vieta (0,5 etato) (EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Energetika ir termoinžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Biomasės energinė konversija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Mechanikos inžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Bioenergetika, aplinkai draugiškos tepamosios medžiagos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Energetika ir termoinžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Biodujų (biometano) gamybos technologijos ir procesai) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Energetika ir termoinžinerija: Atsinaujinantys energijos ištekliai: 

Šilumos-masės mainai augalinės kilmės žemės ūkio produktų ir biomasės sandėliavimo, džiovinimo 

ir perdirbimo-konversijos technologijose, atsinaujinančius energijos išteklius integruojančios 

sistemos) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Energetinių sąnaudų ir aplinkos užterštumo mažinimo technologiniai procesai 

žemdirbystės ir gyvulininkystės sistemose) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Tausojančios žemės dirbimo ir sėjos technologijos ir mašinos) – 1 vieta (0,5 etato) 

(LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių būklės ir ilgaamžiškumo tyrimai) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Miškotyra: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir vandens 

ūkis: Miškų politika ir miškų valdymas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Miškotyra: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir vandens 

ūkis: Miško našumo modeliavimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Vadyba: Verslo inovacijų vystymas ir diegimas bioekonomikoje: 

Verslo plėtojimo patirtys vystant į bioekonomiką nukreiptas inovacijas regionuose) – 1 vieta (0,5 

etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos: Saugių ir inovatyvių maisto 

produktų kūrimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos:  Maisto švaistymo mažinimas 

ir trumpųjų maisto grandinių vystymas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: ŠESD emisijų  ir hidrofizikinių savybių tyrimai taikant skirtingas agrotechnologijas) – 

1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Bioįvairovės palaikymas žemės ūkyje) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 



Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Dirvožemio biologinio aktyvumo stabilizavimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Tvarios maisto sistemos: Augalų atsparumo 

abiotiniams ir biotiniams veiksniams didinimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Agronomija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško ir 

vandens ūkis: Žemės ūkio poveikio dirvožemiui ir aplinkai vertinimas) – 1 vieta (0,5 etato) (LT/EN) 

Vyresnysis mokslo darbuotojas (Aplinkos inžinerija: Klimatui palankus skaitmeninis žemės, miško 

ir vandens ūkis: Tvarioji gyvulininkystės inžinerija) – 1 vieta (0,5 etato) (LT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

suma 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) kiti dokumentai.  

Mokslinių publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašų pildymo klausimais prašome kreiptis į Mokslo ir 

meno skyriaus vadovę dr. Karoliną Gugytę, el. paštas karolina.gugyte@vdu.lt mob. +370 662 

11 035, į Mokslo ir meno skyriaus vyr. specialistę Laurą Stankevičienę,  el. 

paštas laura.stankeviciene@vdu.lt mob. +370 611 46 396 arba į Mokslo ir meno skyriaus vyr. 

mailto:karolina.gugyte@vdu.lt
tel:+37066211035
tel:+37066211035
mailto:laura.stankeviciene@vdu.lt


specialistę doc. dr. Juditą Černiauskienę, el.paštas judita.cerniauskiene@vdu.lt mob. +370 659 93 

743. 

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

prašymo forma ir kiti dokumentai pateikiami Vytauto Didžiojo universiteto 

tinklalapio www.vdu.lt pagrindiniame lange.  

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žmogiškųjų išteklių 

departamento el. paštu - zid@vdu.lt. Dokumentai priimami tik elektroniniu būdu, fiziškai pateikti 

dokumentai nebus priimami. 
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