ATESTACINĖ KORTELĖ
Vardas, pavardė
Mokslo laipsnis
(dr., hab.dr. ir suteikimo data)

Pedagoginis vardas
(doc., prof.)

Katedra/Laboratorija
(pavadinimas)

Pareigos
(kartu nurodyti ir nuo kada dirbama šiose pareigose)

Mokslo kryptis, kurioje dirbama
Paskutinė atestacija
(data)

Pedagoginio darbo stažas
(metai)

Personalo valdymo sk. darbuotojas
(Vardas, Pavardė, parašas)

PUBLIKACIJOS
Pavadinimas

Kiekis

Balai *

TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
Straipsnis ISI Web of Science (su citavimo indeksu)
Straipsnis ISI Web of Science (be citavimo indekso)
Kituose ISI duomenų bazėse refer.leidiniuose
Kitose tarpt. duomenų bazėse refer.leidiniuose
KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE
Konferencijų pranešimų medžiagoje
Period. leidiniuose, vienkart. straipsnių rinkiniuose
KNYGOS IR JŲ DALYS
Monografija
Studija
Taikomieji mokslo darbai
Vadovėlis
Mokomoji knyga
Kitos metodinės priemonės
Kitos knygos
Knygų dalys
KULTŪROS, PROFESINIUOSE IR MOKSLO POPULIARINIMO LEIDINIUOSE

KITOS PUBLIKACIJOS

* Pildo atsakingas Doktorantūros ir mokslo sk.darbuotojas

Iš viso

STUDIJŲ VEIKLA
Atitinka Senato patvirtintus dėstymo kokybės kriterijus
Studijų programos direktoriaus pareigos (nurodyti programos pavadinimą ir laikotarpį)
Studijų programos komiteto narys (nurodyti programos pavadinimą ir laikotarpį)
Nuotoliniu būdu dėstomas studijų dalykas virtualioje mokymosi aplinkoje, prieinamas
studentams (nurodyti dalyko pavadinimą)
Parengta studijų dalyko/modulio programa anglų kalba (nurodyti pavadinimą)
Dėstomi studijų dalykai (moduliai)

(pavadinimai)

Studijų kokybės priežiūros sk. vedėjas
(Vardas, Pavardė, parašas)

MOKSLINĖ VEIKLA
Formuoja mokslinių tyrimų kryptį (grupę) ir jai vadovauja
(nurodyti kryptį)
Priklauso mokslininkų grupei
(nurodyti grupės pavadinimą)
Individualus mokslinių tyrimų planas (jei nepriklausoma mokslininkų grupei,
nurodyti plano pavadinimą)
Vadovauja (-avo) arba dalyvauja (-avo) mokslo daktaro rengime
(nurodyti pavardę ir aukštąją m-klą)
Dalyvauja (-avo) disertacijos gynimo procedūroje
(nurodyti datą ir aukštąją m-klą)
Pateikė tyrimo projektą mokslo fondams
(nurodyti metus ir projekto numerį)
Dalyvauja (-avo) (yra/buvo projekto ar grupės vadovu) Lietuvos mokslo fondų
projektuose (nurodyti metus ir projekto numerį)
Dalyvauja (-avo) tarptautiniuose mokslo projektuose, programose, tinkluose (nurodyti
pavadinimus)
Atlieka (-o) reikšmingų eksperimentinės plėtros darbų

Doktorantūros ir mokslo sk. vedėjas
(Vardas, Pavardė, parašas)

TARPTAUTINĖ VEIKLA
Vyko skaityti paskaitų į užsienį (nurodyti datą ir šalį)
Dėstė tartptautinėse studijose Lietuvoje (nurodyti dalyko pavadinimą)
Koordinuoja (-avo) tarptautinį studijų projektą ar dalyvauja (-avo) jo veikloje (nurodyti
projekto pavadinimą ir pareigas)

Tarptautinų ryšių sk. vedėjas
(Vardas, Pavardė, parašas)

KITA SU STUDIJOMIS IR MOKSLU SUSIJUSI VEIKLA

Katedra/laboratorija:

Rekomenduoja

(pildoma, jei dalyvaujama konkurse)

Nerekomenduoja

(Katedros/Laboratorijos posėdžio protokolo data ir numeris, pirmininko Vardas, Pavardė ir parašas)

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS IŠVADA
Atestuoti pareigoms:
Profesoriaus
Docento
Lektoriaus su daktaro laipsniu
Lektoriaus
Asistento

Taikyti tarnybinio atlyginimo
koeficientą:

Atestuoti laikotarpiui:

Vyr. mokslo darbuotojo
Vyresn. mokslo darbuotojo
Mokslo darbuotojo
Jaunesn.mokslo darbuotojo
Neatestuoti
Komisijos pirmininkas
(Vardas, Pavardė, parašas ir data)

Su išvada susipažinau:
(Vardas, Pavardė, parašas ir data)

