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VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETO 

AKADEMINIO PERSONALO ATLEIDIMO NUO PEDAGOGINIO DARBO 

KVALIFIKACIJAI TOBULINTI TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto akademinio personalo atleidimo nuo pedagoginio 

darbo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) siekiama nustatyti vieningą dėstytojų atleidimo nuo 

pedagoginio darbo, sudarant sąlygas mokslinių ir pedagoginių kvalifikacijų tobulinimo veiklai, tvarką. 

2. Aprašu įgyvendinama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo1 71 straipsnio 2 dalies 

nuostata, kad dėstytojai „per 5 metų kadencijos laikotarpį arba kas 5 metai gali būti ne ilgiau kaip 

vieneriems metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo moksliniams ir (arba) meniniams tyrimams 

atlikti bei mokslinei ir (arba) meninei, ir (arba) pedagoginei kvalifikacijai tobulinti“, per šį laikotarpį 

mokant vidutinį dėstytojo darbo užmokestį. 

3. Aprašas taikomas Fakulteto dėstytojams (toliau – dėstytojai). 

 

II SKYRIUS 

ATLEIDIMAS NUO PEDAGOGINIO DARBO KVALIFIKACIJAI TOBULINTI 

 

4. Iki einamųjų akademinių metų lapkričio 1 d. dėstytojas parengia dekanui adresuotą laisvos 

formos prašymą atleisti nuo pedagoginio darbo kvalifikacijai tobulinti ateinančiais akademiniais 

metais. Prašyme nurodomas atleidimo nuo pedagoginio darbo laikotarpis, numatoma kvalifikacijos 

tobulinimo veikla ir planuojami rezultatai.  

5. Dėstytojo prašymą vizuoja katedros (centro ar mokslinių tyrimų grupės, jei dėstytojas 

nepriklauso kitam akademiniam dariniui) vadovas, pedagoginio krūvio perskirstymą suderinęs su 

studijų programų, kuriose dirba dėstytojas, komitetų (toliau – SPK) pirmininkais, pedagoginį krūvį 

perimsiančiais dėstytojais ir institutų direktoriais. Tuo atveju, jei krūvio perskirstymo nepavyksta 

suplanuoti darbo tvarka, klausimui spręsti rengiami SPK ir (ar) katedros (centro, mokslinių tyrimų 

grupės) posėdžiai.  

6. Katedros (centro, mokslinių tyrimų grupės) vadovo vizuotą prašymą dėstytojas pateikia  

Fakulteto mokslo kolegijai (tuo atveju, kai ketinama tobulinti pirmiausia mokslinę kvalifikaciją, 

numatomi moksliniai tyrimai ir jų rezultatai) arba SPK (tuo atveju, kai ketinama tobulinti pirmiausia 

pedagoginę kvalifikaciją, numatomi studijų kokybės gerinimui svarbūs rezultatai; jei dėstytojas dirba 

keliose studijų programose, kreipiamasi į tą SPK, kurio kuruojamai studijų programai (programoms) 

numatomas pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas yra aktualiausias). 

7. Mokslo kolegija arba SPK iki balandžio 1 d. apsvarsto prašymą ir teikia dekanui nuomonę apie 

dėstytojo numatomos kvalifikacijos tobulinimo veiklos tikslingumą bei planuojamus rezultatus.  

8. Fakulteto dekanas, įgyvendindamas Fakulteto nuostatų 35.21 punktą, atsižvelgdamas į 

Fakulteto pajamų ir išlaidų metinėje sąmatoje numatytas lėšas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui ir 

galimybę užtikrinti kokybišką studijų programų vykdymą, iki birželio 1 d. priima sprendimus dėl 

                                                           

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr


dėstytojų atleidimo nuo pedagoginio darbo kvalifikacijai tobulinti ir informuoja apie juos Fakulteto 

tarybą ne vėliau kaip paskutiniame einamųjų akademinių metų posėdyje. 

9. Pasibaigus atleidimo nuo pedagoginio darbo laikotarpiui dėstytojas ne vėliau kaip per mėnesį 

nuo kito semestro pradžios teikia kvalifikacijos tobulinimo veiklos ataskaitą Fakulteto mokslo 

kolegijai arba SPK, kuris svarstė prašymą. Dėstytojui iš esmės nepasiekus numatytų rezultatų 

Fakulteto mokslo kolegija arba SPK informuoja apie tai dekaną ir Fakulteto tarybą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Aprašo pakeitimus tvirtina Fakulteto taryba. 

11. Patvirtintas Aprašas skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje. 


