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LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ TYRĖJŲ
PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų
aprašas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja privalomus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti Lietuvos istorijos instituto (toliau
vadinama – Instituto) mokslo darbuotojų pareigas, bei Instituto mokslo darbuotojų ir kitų
tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per kadenciją.
2. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų
aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009 m. balandžio
30 d. nr. XI-242) ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340
„Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
.

II.

MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIMS, VIEŠO
KONKURSO BŪDU SIEKIANTIEMS UŽIMTI LIETUVOS ISTORIJOS
INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

1. Į Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų pareigybes gali pretenduoti mokslininkai ir kiti
tyrėjai, kurie:
1.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia:
1.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;
1.1.2. mokslo
straipsniuose
recenzuojamuose
(periodiniuose,
vienkartiniuose) mokslo leidiniuose (toliau – recenzuojami mokslo leidiniai);

tęstiniuose

arba
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1.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar
profesiniuose leidiniuose (toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai);
1.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo
darbų analitinėse recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar profesiniuose leidiniuose ;
1.1.5. pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose.
1.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
1.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengia (ir sudaro)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius;
1.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius
žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos
praktikos darbus), žinynus, žodynus, enciklopedijas, mokslo bibliografijos leidinius ir pan.;
1.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse
mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla
(vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos
komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo
leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys;
vadovauja doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba yra tokio komiteto ar
tarybos narys, ;
1.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis
projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);
1.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.
1.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
1.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar)
metodinių priemonių;
1.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja
podoktorantūros stažuotėms;
1.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei
auditorijai ir visai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar
profesiniuose leidiniuose;
1.3.4. yra skaitęs viešas paskaitas, viešų paskaitų ciklus;
1.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima
reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.
P.S. 1.1.–1.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu
pripažinti moksliniai darbai.
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2. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti Lietuvos
istorijos instituto mokslo darbuotojų pareigas:
2.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių
tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 20 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje ir ne mažiau kaip 10 mokslo
straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtoje
monografijoje ir šaltinių publikacijoje (paskelbtoje atskira knyga, kurios apimtis ne mažesnė kaip 4
a.l.) bei ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Be to, toks
mokslininkas turi: 1) būti dalyvavęs rengiant mokslininkus (turi turėti bent du sėkmingai disertaciją
apgynusius doktorantus); 2) per pastaruosius 10 m. būti vadovavęs mokslinių tyrimų ar
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programai ir (ar) projektui; 3) per pastaruosius 5
metus būti atlikęs bent keturis iš 1.1. punkte ir bent penkis iš 1.2. ir 1.3. punktuose išvardytų darbų.
2.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių
tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 13 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo
leidiniuose arba monografijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose arba monografijoje ir šaltinio publikacijoje (paskelbtoje atskira knyga, kurios apimtis ne
mažesnė kaip 4 a.l.) bei 3 straipsniuose ar studijoje. Be to, toks mokslininkas turi: 1) per pastaruosius
10 m. būti vadovavęs mokslinių tyrimų ar eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programai
ir (ar) projektui; 2) per pastaruosius 5 metus būti atlikęs bent tris iš 1.1 punkte ir bent keturis iš 1.2.
ir 1.3. punktuose išvardytų darbų.
2.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų
rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 moksliniuose straipsniuose recenzuojamuose mokslo
leidiniuose.
2.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne
žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti
mokslinius tyrimus, rengtis stoti į doktorantūrą.
3. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo sritį vertina Lietuvos istorijos instituto Konkursų ir
atestacijos komisija. Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše
nurodytus, ir įvertina jų rezultatus.

III. LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KITŲ
TYRĖJŲ PAREIGYBIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

1. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai turi:
1.1. Vykdyti mokslinius tyrimus ir juos skelbti:
1.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;
1.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
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1.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo
darbų analitinėse recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar profesiniuose leidiniuose;
1.1.5. pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose.
1.2. Atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:
1.2.1. rengti mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengti (ir sudaryti)
periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius;
1.2.2. rengti mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius
žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos
praktikos darbus), žinynus, žodynus, enciklopedijas, mokslo bibliografijos leidinius ir pan.;
1.2.3. vykdyti eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauti ekspertinėse
mokslinėse organizacijose, užsiimti ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauti
tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui arba atstovauti
Institutą tokiame komitete; vadovauti tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo
leidinio redakcinei kolegijai, būti tokio leidinio vyriausiuoju redaktoriumi ar redakcinės kolegijos
nariu; vadovauti doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba būti tokio
komiteto ar gynimo tarybos nariu);
1.2.4. dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (būti pagrindiniu
projekto koordinatoriumi, koordinatoriaus partneriu ar vykdytoju;,
1.2.5. dalyvauti mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.
1.3. Užsiimti ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:
1.3.1. rengti studijų vadovus aukštosioms mokykloms, mokomąsias knygas ar metodines
priemones;
1.3.2. vadovauti doktorantams, rengti ir dėstyti doktorantūros studijų dalykus, vadovauti
podoktorantūros stažuotėms;
1.3.3. rengti mokslo darbų apžvalgas ir mokslo sklaidos publikacijas, tarp jų – profesinei
auditorijai ir visai visuomenei skirtas mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijas, paskelbtas kultūros
ar profesiniuose leidiniuose;
1.3.4. skaityti viešas paskaitas ar viešų paskaitų ciklus;
1.3.5. kurti internetinius mokslo sklaidos šaltinius, užsiimti jų priežiūra, užsiimti reguliaria
mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.
P.S. 1.1.–1.3. punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu
pripažinti moksliniai darbai.
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2. Nustatomi šie pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai atestacijai per kadenciją (įskaitomi tik
Institutui deklaruoti darbai).
2.1. vyriausiasis mokslo darbuotojas privalo:
2.1.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 4 sutartinių autorinių lankų (žr. priedą ) apimties
mokslinius tekstus (straipsnius, monografijos/sintetinio darbo teksto dalį, šaltinių publikaciją,
kartografinius darbus). Susumavus visus vyriausiojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į
sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 5 sut. aut.l. per metus.
2.1.2. Per kadenciją vyriausiasis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės
kvalifikacinius reikalavimus:
2.1.2.a) paskelbti ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių, iš kurių ne mažiau 8 recenzuojamuose
mokslo leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar šaltinių publikaciją (paskelbtą
atskira knyga, kurios apimtis ne mažesnė kaip 4 a.l.) ir bent du mokslo straipsnius recenzuojamuose
mokslo leidiniuose;
2.1.2.b) rengti mokslininkus (vadovauti doktorantams, rengti ir dėstyti doktorantūros studijų
dalykus, vadovauti podoktorantūros stažuotėms);
2.1.2.c) vadovauti mokslinių tyrimų ar eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programai ir (ar) projektui (reikalavimas taikomas dviem paskutinėms kadencijoms);
2.1.2.d) būti atlikęs bent keturis iš 1.1. punkte ir bent penkis iš 1.2. ir 1.3. punktuose išvardytų
darbų;
2.2. vyresnysis mokslo darbuotojas privalo:
2.2.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 3 sutartinių autorinių lankų (žr. priedą) apimties
mokslinius tekstus (straipsnius, monografijos/sintetinio darbo teksto dalį, šaltinių publikaciją,
kartografinius darbus). Susumavus visus vyresniojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į
sutartinius autorinius lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 4 sut. aut.l. per metus.
2.2.2. Per kadenciją vyresnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės
kvalifikacinius reikalavimus:
2.2.2.a) paskelbti ne mažiau kaip 8 reikšmingus mokslo straipsnius, iš kurių ne mažiau 6
recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar šaltinių
publikaciją (paskelbtą atskira knyga, kurios apimtis ne mažesnė kaip 4 a.l.) ir bent vieną mokslo
straipsnį recenzuojamuose mokslo leidiniuose;
2.2.2.b) vadovauti mokslinių tyrimų ar eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programai ir (ar) projektui (reikalavimas taikomas dviem paskutinėms kadencijoms);
2.2.2.c) būti atlikęs bent tris iš 1.1. punkte ir bent keturis iš 1.2. ir 1.3. punktuose išvardytų
darbų;
2.3. mokslo darbuotojas privalo:
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2.3.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 2 sutartinių autorinių lankų apimties mokslinius tekstus
(straipsnius, monografijos/sintetinio darbo teksto dalį, šaltinių publikaciją, kartografinius darbus).
Susumavus visus mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi
susidaryti ne mažiau kaip 3 sut. aut.l. per metus.
2.3.2. Per kadenciją mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės kvalifikacinius
reikalavimus:
2.3.2.a) paskelbti ne mažiau kaip 5 reikšmingus mokslo straipsnius, iš kurių ne mažiau 4
recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba paskelbti recenzuotą mokslinę monografiją ar šaltinių
publikaciją (paskelbtą atskira knyga, kurios apimtis ne mažesnė kaip 4 a.l.);
2.3.2.b) būti atlikęs bent du iš 1.1. punkte ir bent du iš 1.2. ir 1.3. punktuose išvardytų darbų;
2.4. jaunesnysis mokslo darbuotojas privalo:
2.4.1. Per metus įteikti ne mažiau kaip 1,5 sutartinių autorinių lankų apimties mokslinius
tekstus (straipsnius, šaltinių publikaciją, bibliografinius, kartografinius darbus). Susumavus visus
jaunesniojo mokslo darbuotojo darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius lankus, turi
susidaryti ne mažiau kaip 2 sut. a.l.
2.4.2. Per kadenciją jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atitikti šiuos jo pareigybės
kvalifikacinius reikalavimus:
2.4.2. a) paskelbti ne mažiau kaip 3 reikšmingus mokslo straipsnius, iš kurių ne mažiau kaip
2 recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba paskelbti šaltinių publikaciją (paskelbtą atskira knyga,
kurios apimtis ne mažesnė kaip 4 a. l.) ar 3 bibliografinius darbus;
2.4.2. b) būti atlikęs bent vieną iš 1.1. punkte ir bent vieną iš 1.2. ir 1.3. punktuose išvardytų
darbų;
2.5. specialistas
(archeografas,
archeologas,
etnologas,
istorikas)
privalo:
per metus atlikti reikšmingus mokslo taikomosios veiklos darbus, rengti arba dalyvauti rengiant
mokslinius straipsnius. Susumavus visus specialisto darbus ir juos konvertavus į sutartinius autorinius
lankus, turi susidaryti ne mažiau kaip 3 sut. aut. l.
3. Asmenų mokslinio darbo indėlį į mokslo sritį, mokslo darbų reikšmingumą vertina Lietuvos
istorijos instituto konkursų ir atestacijos komisija. Pastaroji nusprendžia, ar pretendento moksliniai
darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus.
4. Jei kadencijos metu pareigybę užimantis asmuo buvo atostogose vaikui prižiūrėti arba ilgalaikėje
stažuotėje, arba turėjo ilgalaikį nedarbingumą, tai atestuojant tokį asmenį jam taikomi reikalavimai
yra mažinami proporcingai tose atostogose, stažuotėje išbūtam laikui arba nedarbingumo laikui.
5. Jei kadencijos metu pareigybę užimantis asmuo dėl darbo projekte/projektuose buvo sumažinęs
savo darbo krūvį institute, tai atestuojant tokį asmenį jam taikomi reikalavimai yra mažinami
proporcingai sumažintam darbo krūviui institute.
6.Atestacijai teikiant publikacijas, parengtas bendraautorystėje, nurodyti autoriaus indėlį. Publikacijų
skaičius per kadenciją vertinamas atsižvelgiant į autoriaus indėlį publikacijoje.
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Priedas
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJŲ
DARBŲ VERTINIMAS
1. Mokslo tiriamojo darbo rezultatų konvertavimas
Publikuoti tekstai ir mokslo tiriamieji bei taikomieji darbai konvertuojami taip:
Autoriniai tekstai*

mokslinis straipsnis recenzuojamame Lietuvos leidinyje
mokslinis straipsnis kituose kultūros ir profesiniuose
leidiniuose
mokslinis (tarpdisciplininis) straipsnis tarptautiniame
leidinyje
mokslinis straipsnis užsienio tarptautiniame recenzuojamame
mokslo leidinyje1
akademinė sintetinė studija
įvadinis straipsnis recenzuojamoje šaltinių publikacijoje
monografija
recenzija mokslo leidinyje
anotacija
informacija, enciklopediniai tekstai

autorinis l.
1 aut. l.
1 aut. l.

sutartinis aut.l.
1 sut. aut.l.
0,7 sut. aut.l

1 aut. l.

3 sut. aut. l.

1 aut. l.

3 sut. aut. l.

1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.

2 sut. aut.l.
1 sut. aut. l
1 sut. aut.l.
0,5 sut. aut.l.
0,2 sut. aut.l.
0,2 sut. aut.l.

autorinis l.

sutartinis aut.l.

1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.

0,3-0,4 sut. aut.l
0,3 sut. aut.l
0,2-0,3 sut. aut.l.
0,2-0,3 sut. aut.l.

Šaltinių publikacijos:
dokumentų, naratyvinių aktų ir kitų šaltinių skelbimas:




archeografinis perrašymas

XIII–XVIII a. rankraštinis tekstas ne lietuvių kalba
XIX–XX a. rankraštinis tekstas ne lietuvių kalba
XVI–XIX a. rankraštinis tekstas lietuvių kalba
XX a. rankraštinis tekstas lietuvių kalba

Užsienio tarptautinis recenzuojamas periodinis ar tęstinis mokslo leidinys (LMT išaiškinimas) – užsienyje
tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos leidžiamas recenzuojamas ir ISSN numerį turintis mokslo leidinys, kurio
daugiau nei pusę redakcinės kolegijos narių sudaro užsienio mokslininkai, yra registruotas referuojamoje duomenų
bazėje ir turi citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“; kiekviename
leidinio numeryje skelbiama redakcinės kolegijos sudėtis, nurodant redaktorių atstovaujamas institucijas ir mokslo
kryptis.
1
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XV–XX a. spausdintas tekstas užsienio kalba:
XVI–XX a. spausdintas tekstas lietuvių kalba

Šaltinio teksto vertimas, komentarai, rodyklės,
pastabos

1 aut. l.
1 aut. l.
1 aut. l.

0,15 sut. aut.l.
0,15 sut. aut.l.
0,5 sut. aut.l.

Sudarant šaltinių rinkinius papildomai 0,1 sut. aut.l. už 1 aut.l. skelbiamos medžiagos.
Kiti darbai:

Kartografinis darbas
bibliografinis leidinys
metodinės priemonės parengimas

autorinis l.
1 žemėl.
1 aut. l.
1 aut. l.

sutartinis aut.l.
0,2–2 sut. aut. l.
0,2–0,35 sut. aut.l.
0,5 sut. aut.l

100 lapų

0,15 sut. aut. l.

100 lapų
100 iliustr.
3 000 cm2
1 aut. l.

0,01 sut. aut. l.
0,5-1,5 sut. aut.l.
1 sut. aut.l.
0,01-0,05 sut. aut. l.

lauko tyrimų medžiagos parengimas archyvui:
jei medžiagą surinko pats tyrėjas
jei tyrėjas pateikė kitų surinktą medžiagą
iliustracijų rinkimas ir parengimas spaudai
mokslinių iliustracijų archeologiniam tekstui parengimas
leidybinė priežiūra

Konferencijos:
pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje
pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje
pranešimas mokslinėje konferencijoje Lietuvoje

0,3 sut. aut.l.
0,2 sut. aut.l.
0,1 sut. aut.l.

* Visos publikacijos užsienyje (išskyrus tas, kurios konvertuojamos į 3 sut. a. l.) po konvertavimo
dauginamos koef. 1,3.
* Pakartotinės publikacijos kita kalba (pakeistos ne daugiau 30 %) po konvertavimo dauginamos
koef. 0,3.
* Sutartinis autorinis lankas yra gaunamas autorinį lanką dauginant iš nustatyto koeficiento.
Pastaba: Jei specifinio konkretaus darbo sąnaudos neatitiks čia nurodomų koeficientų, tai programų
arba skyrių vadovai pateikia siūlymus koreguoti tokių darbų koeficientus Lietuvos istorijos instituto
Konkursų ir atestacijos komisijai, pateikdami tų darbų svarstymo protokolų išrašus.

2. Mokslinio darbo krūvio mažinimas
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Už mokslo organizacinį ir pedagoginį darbą Institute kvalifikacinis krūvis sumažinamas, jei
darbas neatlyginamas kitaip:












programos vadovui – 10%;
tęstinių Instituto leidinių vyr. redaktoriui – 20%, sekretoriui – 25% (kai leidinio
periodiškumas ne mažiau kaip 2 numeriai per metus);
kitų Instituto tęstinių leidinių vyr. redaktoriui – 15%, sekretoriui – 20%;
leidinio vyr. redaktoriaus pavaduotojui (jei periodiškumas ne mažesnis kaip 2 numeriai per
metus arba leidinys publikuojamas užsienio kalba) – 15 %;
straipsnių rinkinių vyr. redaktoriui (sudarytojui) – 15%;
tarptautinės ar valstybinės reikšmės konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – iki 15 %;
kitos konferencijos organizatoriams (pagal indėlį) – iki 10 %;
doktoranto moksliniam vadovui – 5%;
Podoktorantūros stažuotės moksliniam vadovui – 5%;
tarybos daktaro disertacijai ginti nariui, konsultantui – iki 3%;
už kursą doktorantūros studijose – 5%;

Už mokslo administracinį darbą kvalifikacinis krūvis sumažinamas, jei darbas neatlyginamas
kitaip:





skyriaus vadovui – 10%;
darbas Instituto direkcijos pavedimu Valstybinėse komisijose (priklausomai nuo jų
trukmės ir darbų apimties) – 2–5%;
darbas Instituto direktoriaus įsakymu sudarytose nuolatinėse komisijose (priklausomai
nuo jų trukmės ir darbų apimties) – 2–5%;
darbas Instituto direktoriaus įsakymu sudarytose kitose komisijose – 1–2%;

Pastabos:
1. Susumavus visas nuolaidas, jos negali viršyti 30 proc. minimalių pareigybių normatyvų;
2. Kvalifikacinio darbo krūvio sumažinimą, atsižvelgiant į skirtingas komisijose dirbančių asmenų
darbo sąnaudas, nustato Direktorius įsakymu.
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