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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 
DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJ Ų DARBO KRŪVIO IR LAIKO SANDAROS  

REGLAMENTAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Universiteto dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų pagrindines veiklas, veiklų sandarą ir laiko proporcijas.  

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 58 
ir 59 straipsniais (Žin., 2009, Nr.      ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. 
nutarimu Nr. 1195 (Žin., 2003, Nr. 93-4205), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2538 (Žin., 2011, Nr. .....).  

3. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo laiko trukmė paprastai yra ne ilgesnė nei 36 
valandos per savaitę. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo laiko trukmę per studijų metus kasmet 
nustato (apskaičiuoja) Universiteto administracija, tvirtina Universiteto rektorius įsakymu.  

 
II. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGŲ APIBRĖŽIMAI 

 
4. Dėstytojų pareigybių apibrėžimai:  
4.1. dėstytojas – Universiteto darbuotojas, vykdantis profesoriaus, docento, lektoriaus arba 

asistento pareigas;  
4.2. profesorius – mokslininkas, rengiantis mokslininkus, dėstantis studentams, vykdantis 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovaujantis, skelbiantis 
tyrimų rezultatus;  

4.3. docentas – mokslininkas, dėstantis studentams, vykdantis mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbiantis šios veiklos rezultatus;  

4.4. lektorius – ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo 
mokslo kvalifikaciją turintis dėstytojas, dėstantis studentams ir dirbantis metodinį darbą;  

4.5. asistentas - ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo 
mokslo kvalifikaciją turintis dėstytojas, vadovaujantis studentų praktiniams užsiėmimams 
(laboratoriniams darbams, pratyboms, seminarams, studentų praktikai ir kt.), padedantis docentams 
ir profesoriams atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.  

5. Mokslo darbuotojų pareigybių apibrėžimai:  
5.1. mokslo darbuotojas (bendroji sąvoka) – Universiteto darbuotojas, vykdantis vyriausiojo 

mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo arba jaunesniojo mokslo 
darbuotojo pareigas;  

5.2. vyriausiasis mokslo darbuotojas – mokslininkas, rengiantis mokslininkus, vadovaujantis 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbiantis tyrimų 
rezultatus;  

5.3. vyresnysis mokslo darbuotojas – mokslininkas, vadovaujantis moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbiantis tyrimų rezultatus;  

5.4. mokslo darbuotojas (pareigybė) – mokslininkas, atliekantis mokslo tyrimus ir 
eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbiantis tyrimų rezultatus;  

5.5. jaunesnysis mokslo darbuotojas - ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 
prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją turintis mokslo darbuotojas, atliekantis ar padedantis atlikti 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, besirengiantis 
doktorantūros studijoms. 



 
III. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ DARBO SANDARA 

 
6. Universiteto dėstytojo ar mokslo darbuotojo etatinį darbą sudaro šios veiklos:  
6.1. kontaktinis darbas su studentais. Kontaktiniam darbui priskiriamas dėstytojo 

tiesioginio bendravimo su studentais studijų programoje numatytų siekiamų studijų rezultatų 
formavimo ir vertinimo tikslais darbo laikas. Kontaktiniam darbui su studentais priklauso:  

6.1.1. priskirtų dėstyti dalykų paskaitų skaitymas;  
6.1.2. vadovavimas studentų praktiniams užsiėmimams (laboratoriniams darbams, 

pratyboms, seminarams, studentų mokomosioms praktikoms) ir atliktų praktinių darbų vertinimas;  
6.1.3. studentų konsultavimas semestro metu dėl studijų dalykų savarankiškų darbų ir 

profesinės veiklos praktikos atlikimo metodinių aspektų;  
6.1.4. dėstomų dalykų pasiektų studijų rezultatų vertinimas;  
6.1.5. studentų, besirengiančių baigiamiesiems egzaminams, konsultavimas;  
6.1.6. vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams;  
6.1.6. dalyvavimas studijų baigiamuosiuose atsiskaitymuose;  
6.1.6. vadovavimas doktorantams.  
6.2. studijoms būtinas nekontaktinis darbas: 
6.2.1. studijų dalykų aprašų parengimas arba esminis atnaujinimas;  
6.2.2. studijų dalykų paskaitų medžiagos, praktinių užsiėmimų aprašų, savarankiškų darbų 

užduočių ir rekomendacijų kasmetinis pagerinimas ir aktualizavimas;  
6.2.3. studijų dalykų paskaitų medžiagos, įskaitant mokomųjų knygų, praktinių užsiėmimų 

aprašų, savarankiškų darbų užduočių ir rekomendacijų parengimas;  
6.2.4. studijų metodinių leidinių recenzavimas;  
6.2.5. dalyvavimas studijų programos komiteto darbe;  
6.2.6. studentų savarankiškų darbų (įskaitant profesinių veiklos ataskaitų praktikų ataskaitas)  

vertinimas, baigiamųjų darbų ir disertacijų recenzavimas;  
6.3. mokslinių tyrim ų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrin ės) plėtros (toliau – 

MTEP) vykdymas, šios veiklos rezultatų skelbimas: 
6.3.1. eksperimentų, tyrimų atlikimas; 
6.3.2. dalykinės literatūros studijos; 
6.3.3. mokslo darbų rašymas; 
6.3.4. vadovėlių rengimas ir recenzavimas; 
6.3.5. mokslo darbų recenzavimas ir ekspertavimas; 
6.3.6. tyrimų rezultatų pristatymas mokslinėse konferencijose, seminaruose tyrinėjamos 

srities klausimais; 
6.3.7. kitos veiklos, susijusios su MTEP vykdymu, šios veiklos rezultatų skelbimu; 
6.4. akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei: 
6.4.1. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, įskaitant Universiteto atstovavimą 

kitose mokslo ir studijų, viešojo administravimo ir verslo institucijose;  
6.4.2. viešų paskaitų skaitymas, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, dalyvavimas 

viešose konferencijose, diskusijose ir kituose akademinės ir MTEP veiklos pristatymuose; 
6.4.3. populiarinamųjų leidinių ir straipsnių rengimas, populiarinamosios susistemintos 

medžiagos skelbimas interneto svetainėse; 
6.4.4. kitos veiklos, susijusios su akademinės ir MTEP veiklos viešinimu, populiarinimu, 

pristatymu visuomenei; 
6.5. kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinė veikla: 
6.5.1. mokslinės kvalifikacijos tobulinimas; 
6.5.2. pedagoginės ir praktinės kvalifikacijos tobulinimas; 
6.5.3. vadovavimas studentų mokslo, profesinės veiklos praktiniams konkursiniams 

darbams; 
6.5.4. užsakomųjų projektų (veiklų) paieška ir rengimas, mokslinių konferencijų 

organizavimas; 



6.5.5. kitų projektų paraiškų rengimas ir administravimas (jei projektų administravimas nėra 
atskirai apmokama veikla); 

6.5.6. pagalba studentams (kuravimas, renginių, išvykų, ekskursijų, parodų, mugių ir kt. 
veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose); 

6.5.7. kitos veiklos, susijusios su kvalifikacijos tobulinimu ir organizacine veikla, mokslo ir 
studijų administravimu, dalyvavimu analizuojant mokslo ir studijų būklę, sprendžiant mokslo ir 
studijų problemas.  

 
IV. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO STRUKTŪRA 

 
7. Dėstytojų metinio darbo laiko struktūra yra: 

 
Darbų grupės 

Darbo laiko struktūra pagal skiriamo darbo 
laiko dalį, proc. 

profesorių docentų lektorių asistentų 
Kontaktinis darbas su studentais 50 50 50 50 
Studijoms būtinas nekontaktinis darbas 7 7 35 30 
Mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymas, šios veiklos rezultatų 
skelbimas 

30 30 5 10 

Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, 
pristatymas visuomenei 

5 5 2 2 

Kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinė veikla 8 8 8 8 
 
8. Mokslo darbuotojo metinio darbo laiko struktūra yra: 

 
Darbų grupės 

Darbo laiko struktūra pagal skiriamo darbo laiko 
dalį, proc. 

vyriausiojo 
mokslo 

darbuotojo 

vyresniojo 
mokslo  

darbuotojo 

mokslo 
darbuotojo 

jaunesniojo 
mokslo 

darbuotojo 
Kontaktinis darbas su studentais 13 13 10 10 
Studijoms būtinas nekontaktinis darbas 2 2 2 2 
Mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymas, šios veiklos 
rezultatų skelbimas 

65 65 70 75 

Akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, 
pristatymas visuomenei 

5 5 5 5 

Kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinė veikla 15 15 13 8 
 
9. Esant būtinumui, akademinio padalinio vadovas dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo 

metines apimtis atskirose jo dalyse gali koreguoti iki +,- 15 proc. nuo Reglamento 7 ar 8 punkte 
nurodytos apimties kiekvienai darbo laiko struktūros daliai.  

10. Esant dėstytojo ar mokslo darbuotojo argumentuotam prašymui ir akademinio padalinio 
susirinkimo pritarimui, Universiteto rektorius gali nustatyti individualią darbo laiko struktūrą.  

11. Akademinio padalinio vadovui, kontaktinio darbo su studentais apimtys ir studijoms 
būtino ne kontaktinio darbo apimtys mažinamos proporcingai didinant organizacinės veiklos 
apimtis taip:  

11.1. kai dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų yra iki 8 – 250 valandų; 
11.2. kai dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų yra nuo 8,1 iki 12 – 300 valandų; 
11.3. kai dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų yra iki 12,1 iki 16 – 350 valandų; 
11.4. kai dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų yra daugiau nei 16,1 - 400 valandų. 
 

 
V. DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ DARBO IR DARBO LAIKO 

PLANAVIMAS IR STEBĖSENA 
 
12. Akademinio padalinio vadovas kasmet prieš studijų metų pradžią kiekvienam dėstytojui 

ir mokslo darbuotojui Dėstytojo (mokslo darbuotojo) individualioje metinio darbo užduotyje 



suplanuoja konkrečias darbo apimtis pagal darbų grupes, jas įvertindamas valandomis. Dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų individualios metinio darbo užduotys yra apsvarstomos akademinių padalinių 
susirinkimuose, jas tvirtina fakultetų dekanai. 

13. Kontaktinio darbo su studentais ir studijoms būtino nekontaktinio darbo įvertinimo 
valandomis normatyvai yra nustatomi Pedagoginio darbo apimčių įvertinimo metodikoje, 
patvirtintoje Universiteto rektoriaus įsakymu. Akademinio padalinio vadovas padaliniui priskirtas 
kontaktinio darbo su studentais ir studijoms būtino nekontaktinio darbo apimtis, paskirsto 
konkretiems dėstytojams ir mokslo darbuotojams įvertindamas jų užimamas pareigas, dalykinę 
kompetenciją, pagal galimybes atsižvelgdamas į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pageidavimus.  

14. Mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymo, šios veiklos rezultatų, taip pat akademinės ir 
MTEP veiklos viešinimo, populiarinimo, pristatymo visuomenei įvertinimo valandomis normatyvai 
yra nustatomi Mokslinio darbo planavimo, vykdymo ir stebėsenos tvarkos apraše (toliau – 
Aprašas), kurį tvirtina Universiteto rektorius įsakymu. Šiame apraše nustatyta tvarka atliekamas 
akademinio padalinio ir kiekvieno dėstytojo bei mokslo darbuotojo mokslinių tyrimų ir MTEP 
vykdymo, šios veiklos rezultatų, taip pat akademinės ir MTEP veiklos viešinimo, populiarinimo, 
pristatymo visuomenei planavimas.  

15. Kvalifikacijos tobulinimo ir organizacinės veiklos apimčių įvertinimo valandomis 
normatyvus tvirtina Universiteto rektorius įsakymu. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo apimtys yra planuojamos pagal nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Organizacinės 
veiklos apimtys planuojamos pagal studijų metais numatomus Universitete ir jo padaliniuose 
akademinius renginius, mokslo ir studijų projektus, kitus organizacinio pobūdžio darbus.  

16. Metinėje darbo užduotyje numatytų darbų atlikimas vertinamas studijų metų pabaigoje 
akademinio padalinio susirinkime. Konstatavus suplanuoto darbo neįvykdymo atvejus, akademinio 
padalinio susirinkimas turi išsiaiškinti konkrečias priežastis. Akademinio padalinio vadovas apie 
suplanuoto metinio darbo neįvykdymo atvejus ir priežastis raštu informuoja dekaną. Dėstytojams ir 
mokslo darbuotojams, be svarbių priežasčių neįvykdžiusiems suplanuotos darbų apimties, gali būti 
taikoma neeilinė atestacija arba papildomos darbų užduotys sekančiais studijų metais.  

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Reglamentas įsigalioja nuo 2012/2013 studijų metų pradžios. 
18. Lietuvos žemės ūkio universiteto senato 2006 m. balandžio 19 d. posėdyje (protokolas 

Nr.455) priimtą Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo laiko 
struktūros reglamentą laikyti negaliojančiu.  

 
 


