LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS
Skelbia viešą konkursą
5 metų kadencijai pareigoms eiti Sporto mokslo ir inovacijų institute
VYRESNIOJO MOKSLO DARBUOTOJO
Darbo pobūdis:
 fundamentinių ir (arba) taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas (mokslo tiriamasis darbas,
dalyvavimas konferencijose ir seminaruose ir kt.);
 mokslininkų rengimas (doktorantų konsultavimas; doktorantų mokslinio vadovo funkcijų vykdymas
ir kt.);
 dalyvavimas studijų procese (paskaitų skaitymas ir kt.);
 monografijų, mokslinių straipsnių, metodinės medžiagos studentams rengimas ir kt.;
 dalyvavimas ekspertinėje veikloje;
 Universiteto ir jo padalinių vadovų, kolegų bei studentų konsultavimas, tiesiogiai su moksline veikla
susijusiais klausimais;
 savo veikla ir tiesiogiai su pareigomis susijusiu darbu prisidėti prie LSU statute bei veiklos strategijoje
apibrėžtos Universiteto veiklos tikslų, uždavinių ir vertybių realizavimo.
 nuolat sekti naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, analizuoti jų taikymo Universiteto studijų
procese bei pagrindinėse mokslo srityse galimybes, aktyviai dalyvauti sprendžiant mokslo problemas.
 prisidėti prie Universiteto prestižo didinimo.
 universiteto norminiuose dokumentuose nustatytais terminais teikti mokslinės ir pedagoginės veiklos
ataskaitas bei kitas ataskaitas bei ataskaitinę informacinę medžiagą pagal rektoriaus arba jo įgalioto
asmens nurodymus.
 laikytis Akademinės ir profesinės etikos kodekso reikalavimų.
Reikalavimai:
 atitikti LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo
tvarkos apraše nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų kalbai teikiama pirmenybė) profesinio bendravimo lygiu.
Papildomi reikalavimai pagal atliekamų mokslinių tyrimų sritis:
 strateginė mokslinio tiriamojo darbo kryptis: Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas –
1 vieta
Konkretus darbo krūvis yra nustatomas kiekvienais mokslo metais vadovaujantis LSU Senato patvirtinta
Mokslo darbuotojo darbo krūvio planavimo ir apskaitos tvarka.
Mes siūlome:
 galimybę kelti profesinę ir mokslinę kvalifikaciją
 galimybę derinti darbą ir šeimą
 Bruto darbo užmokesčio ribos, dirbant 40 val. per savaitę: 1084,5 – 1711 €. Konkretus darbo
užmokestis yra nustatomas vadovaujantis 2019-05-29 LSU Senato patvirtintais Mokslo darbuotojų
tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo kvalifikaciniais reikalavimais.
Norintys dalyvauti konkurse pateikia šiuos dokumentus LSU IS sistemoje iki 2021-04-30 (imtinai):
 prašymą rektoriaus vardu (pagal nustatytą formą);
 gyvenimo aprašymą (CV);
 mokslinių publikacijų sąrašą;
 aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas (kai jų nėra
Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamento saugomoje kandidato asmens byloje);
 dviejų mokslininkų, kurie sutinka pateikti rekomendacijas apie kandidatą, vardus, pavardes, telefono
numerį bei el. pašto adresus;
 papildomus dokumentus apie mokslinę ir pedagoginę veiklą bei kvalifikaciją.

