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Senatas n u t a r i a: 

1.Tvirtinti Klaipėdos universitete rengiamų mokslo disertacijų tarptautiškumo didinimo 

priemones ir jų įgyvendinimo gaires. 

2. Klaipėdos universitete rengiamų mokslo disertacijų tarptautiškumo didinimo priemones ir 

jų įgyvendinimo gaires taikyti nuo 2020 m. doktorantų priėmimo.  

 

PRIDEDAMA: Klaipėdos universitete rengiamų mokslo disertacijų tarptautiškumo didinimo 

priemonės ir jų įgyvendinimo gairės nuo 2020 m., 2 lapai. 

 

 

Senato pirmininkas   prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

  



PATVIRTINTA 

KU Senato 2019-11-14 

Nutarimu Nr. 11-9 

Klaipėdos universitete rengiamų mokslo disertacijų tarptautiškumo didinimo priemonės ir jų 

įgyvendinimo gairės nuo 2020 m. 

 

Priemonė Taikymas Įgyvendinimas Atsakingi 

1. Rengiant disertaciją  

numatomos bent dvi užsienio 

partnerių institucijos1 ir 

mokslininkai. 

Privaloma Užsienio partnerių 

institucijos numatomos 

konkursams teikiamų 

disertacijos temų 

aprašymuose. 

Doktorantūros 

komitetams teikiamų 

temų tarptautiškumą 

inicijuoja temų 

vadovai, derina 

doktorantūros 

pirmininkas arba KU 

atstovas jungtinės 

doktorantūros 

komitete. Informaciją 

renka Mokslo ir 

inovacijų tarnyba. 

2. Nuo 2020 m. priimtų 

doktorantų anglų2 kalbos lygis 

turi atitikti B2. 

Privaloma Anglų2 kalbos žinių lygio 

reikalavimas yra 

nurodomas disertacijos 

temos aprašyme, esant 

poreikiui jis gali būti 

vienas iš atrankos 

kriterijų priėmimo 

procedūros metu.  

Disertacijos temą 

konkursui teikiantis 

mokslininkas ir/arba 

disertacijos temos 

vadovas. 

Tarpininkauja 

doktorantūros 

pirmininkas arba KU 

atstovas jungtinės 

doktorantūros 

komitete. 

3. Rengiant gamtos ir 

technologijų mokslų disertacijas 

bent viena publikacija 

skelbiama Clarivate Analytics 

leidinyje, pagal citavimo 

indeksą patenkantį į Q1 arba Q2 

kategoriją. Rengiant socialinių 

mokslų disertacijas bent viena 

publikacija skelbiama Clarivate 

Analytics arba SCOPUS 

citavimo indeksą turinčiame 

leidinyje. 

Privaloma 

(rekomenduojama 

rengiant 

humanitarinių 

mokslų 

disertacijas) 

Preliminarūs publikacijos 

pavadinimas ir leidinys 

numatomi studijų plane. 

Publikacijos rengimui ir 

spausdinimui gali būti 

naudojamos tiesioginės 

paramos doktoranto 

studijoms lėšos. 

Doktoranto vadovas. 

Mokslo ir inovacijų 

tarnyba. 

4. Nuo 2020 m priimti 

doktorantai studijų metu ne 

mažiau kaip 3 mėn. praleidžia 

stažuotėse užsienio mokslo ir 

studijų institucijose1. Bendra 

stažuočių trukmė gali būti 

kaupiama kelių vizitų metu. 

Privaloma 

nuolatinių studijų 

doktorantams 

(rekomenduojama 

ištęstinių studijų 

doktorantams ir 

eksternu 

ginantiems 

disertacijas)  

Stažuotės numatomos 

doktorantų studijų 

planuose, vertinamos 

metinių atsiskaitymų 

metu. Stažuotėms 

vykdyti naudotinos 

tiesioginės doktorantūros 

paramos lėšos, 

ERASMUS+ mobilumo 

lėšos ir kt. 

Doktoranto vadovas. 

Doktorantūrų 

komitetų pirmininkai 

arba KU atstovai 

jungtinių 

doktorantūrų 

komitetuose. 



5. Nuo 2020 m priimtų gamtos, 

technologijų ir socialinių 

mokslų doktorantų disertacijos 

rengiamos anglų2 kalba, 

išskyrus atvejus kai disertacijos 

išplėstinė santrauka anglų2 kalba 

yra ne mažesnė nei 2 autoriniai 

lankai ir visos publikacijos 

disertacijos tema atitinka 3 

punkto reikalavimus. 

Privaloma Disertacijos ir išplėstinės 

santraukos kalba 

suderinama komitete 

pirmais studijų metais ir 

numatoma studijų plane. 

Universiteto Mokslo ir 

inovacijų skyrius 

užtikrina disertacijos ir 

jos santraukos anglų 

kalba redagavimą. 

Doktoranto vadovas. 

6. Bent viena gamtos, 

technologijų ir socialinių 

mokslų doktorantų publikacija 

parengiama bendradarbiaujant 

su autoriais iš užsienio partnerių 

institucijų1. 

Rekomenduojama Tiesioginės paramos 

doktoranto studijoms 

lėšos (kalbos 

redagavimas, žurnalo 

mokestis, konkursiniai 

šaltiniai) 

Doktoranto vadovas. 

7. Bent vienerius metus 

disertacijos rengime dalyvauja 

konsultantas iš užsienio mokslo 

ir studijų partnerių institucijos1. 

Rekomenduojama Doktorantūros studijų 

lėšos 

Doktoranto vadovas, 

Mokslo ir inovacijų 

tarnyba. 

8. Prieš svarstymą padalinyje 

(priešgyną) disertacija 

pristatoma užsienio partnerio 

institucijoje, arba svarstyme 

padalinyje (priešgynoje) vienas 

recenzentas yra iš užsienio 

mokslo ir studijų partnerio 

institucijos1. 

Rekomenduojama Disertacijos rezultatų 

pristatymas užsienio 

partnerio institucijoje 

numatomas 4 metų 

studijų plane. 

Planuojamos 

ERASMUS+ lėšos, 

tiesioginės paramos 

doktoranto studijoms 

lėšos ir kt. 

Doktoranto vadovas, 

tarpininkauja 

doktorantūrų 

komitetų pirmininkai 

arba KU atstovai 

jungtinių 

doktorantūrų 

komitetuose. 

1 prioritetas teikiamas EU-Conexus Europos universiteto partneriams. 

2 doktorantūros komitetui patvirtinus galima kita užsienio kalba. 

 


