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1. Mokslo kryptis, studijų forma ir trukmė bei kvalifikaciniai reikalavimai
1 lentelė
Krypties kodas

Mokslo kryptis

04H

Filologija

Studijų trukmė
Nuolatinės
4 m.

Ištęstinės
6 m.

Į filologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Konkurse
gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
2. Reikalingi dokumentai
2 lentelė
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentai
prašymas, pildomas Klaipėdos universitete, Lietuvių kalbos institute, Šiaulių universitete arba
Vytauto Didžiojo universitete (galima nurodyti ne daugiau kaip dvi tematikas);
dviejų filologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos;
gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas);
magistro laipsnio arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/priedėlis bei
dokumentų priėmimo metu jų patvirtintos kopijos* (kopijos įteikiamos);
stojančiojo į doktorantūrą mokslo darbų sąrašas (1 Priedas) ir jų atspaudai, jeigu tokie yra
(įteikiama);
10-15 psl. apimties mokslinio tyrimo projektas (įteikiama); jeigu prašyme nurodomos dvi
tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus;
mokslinio tyrimo projektas skaitmeninėje laikmenoje .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena
negrąžinama);
viena 3x4 cm dydžio nuotrauka (įteikiama);
dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde (kopijos įteikiamos);
paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama).

* Dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos: KU – Herkaus Manto g. 84-301, Klaipėda; Lietuvių k. institutas – P.Vileišio
g. 5-156., Vilnius; ŠU – Vilniaus g. 88, Šiauliai; VDU – Laisvės al. 53-207, Kaunas.

1

3. Konkurso atrankos kriterijai, balo skaičiavimas
3.1. Priėmimas vykdomas konkurso tvarka, sudarant bendrą stojančiųjų prioritetinę eilę pagal
aukščiausią konkursinį balą. Stojantysis gali pretenduoti į ne daugiau kaip dvi tematikas,
kiekvienai iš jų pateikiant atskirą mokslinio tyrimo projektą.
3.2. Stojančiųjų konkursinis balas sudaromas pagal šiuos atrankos kriterijus:
3.2.1. Mokslines publikacijas (PT). Taškai už kiekvieną mokslinę publikaciją skiriami
pagal lentelę (1 priedas). Taškai skiriami ir už mokslinę publikaciją, priimtą spaudai
(po recenzavimo procedūros), jeigu pateikiama tokį faktą patvirtinanti mokslo
žurnalo redkolegijos išduota pažyma. Mokslinių publikacijų taškų suma į dešimtbalę
sistemą verčiama tokiu būdu:
3.2.1.1 Atrenkamas konkurse dalyvaujantis asmuo, surinkęs didžiausią taškų sumą už
publikacijas. Šio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų.
3.2.1.2 Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10).
3.2.1.3 Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą už publikacijas dalinant iš
konstantos k, gaunamas pretendento balų* skaičius už mokslines publikacijas.
3.2.2. Mokslinio tyrimo projektą (TP). Mokslinio tyrimo projektas yra ginamas. Jo galutinį
balą sudaro Komiteto narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje.
3.2.3. Magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio
bendrą pažymių vidurkį (DV).
3.2.4. Motyvacinį pokalbį (MP). Pokalbio metu vertinama stojančiųjų motyvacija studijuoti
doktorantūroje, mokslinių publikacijų, mokslinės ir kitos veiklos atitikimas
pasirinktai tematikai ir kt. Motyvacinio pokalbio galutinį balą* sudaro Komiteto
narių vertinimų vidurkis dešimtbalėje vertinimo sistemoje. Į doktorantūros studijas
gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių motyvacinio pokalbio galutinis balas yra ne
mažesnis kaip 7 balai.
3.3. Konkursinis balas (KB) skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,2PT + 0,3TP + 0,2DV + 0,4MP, kur: PT – mokslinių publikacijų skaičiavimo balas
dešimtbalėje sistemoje, TP – mokslinio tyrimo projekto galutinis vertinimo balas, DV –
magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio
bendras pažymių vidurkis, MP – motyvacinio pokalbio galutinis balas.
3.4. Konkurse dalyvauja tik tie stojantieji, kurie laiku pateikė visus 2 lentelėje nurodytus
dokumentus.
* balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies.

4. Priėmimo vykdymas
3 lentelė
Priėmimo procedūros
Dokumentų priėmimas ir registracija
Mokslinio tyrimo projektų įvertinimų paskelbimas
Filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis
(motyvacinis pokalbis su stojančiaisiais)
Filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdis
(stojantieji nedalyvauja)
Priimtųjų sąrašų paskelbimas
Motyvuotų prašymų ar apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui dėl
priėmimo taisyklių laikymosi
Apeliacijų svarstymas doktorantūros komitete
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo,
vadovui
Apeliacijų svarstymas doktorantūros institucijoje

Datos ir terminai
2011 07 18 – 2011 09 05
2011 09 07 - 2011 09 15
2011 09 20
2011 09 20 – 2011 09 22
2011 09 23
2011 09 26 – 2011 09 28
2011 09 29 – 2011 09 30
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5. Kitų valstybių piliečių priėmimo į doktorantūros studijas tvarka
5.1. Kitų valstybių piliečiai, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją ne Lietuvos
Respublikoje, turi pateikti visus dokumentus, nurodytus 2 lentelėje bei papildomai šiuos
dokumentus:
5.1.1. Užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų,
suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir
akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369)).
5.1.2. Atsižvelgiant į tai, kad užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimo procesas užtrunka,
studentai gali būti sąlyginai priimti studijuoti dar negavus Studijų kokybės vertinimo
centro galutinio sprendimo. Tačiau, jei studento/ės kvalifikacija, Studijų kokybės
vertinimo centro sprendimu, neatitinka keliamų reikalavimų, studijos yra nutraukiamos.
5.1.3. Jeigu nepateikiamas užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentas,
pateikiamas išsilavinimo dokumentas ir jo priedas (originalas arba notaro patvirtintos
kopijos). Dokumentai turėtų būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“
(daugiau informacijos teirautis Užsienio reikalų ministerijoje tel. (+370 5) 236 2613
arba tinklapyje adresu http://www.urm.lt/index.php?-2051289126).
5.1.4. Išsilavinimo dokumento ir jo priedo vertimas į lietuvių kalbą. Neturint galimybės išversti
į lietuvių kalbą – vertimas į anglų kalbą. Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka
(notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti
patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.
5.1.5. Prašymas dėl priėmimo į doktorantūros studijas pildomas anglų kalba.
5.1.6. Gyvenimo aprašymas, motyvacijos laiškas, mokslo darbų sąrašas ir jų atspaudai,
mokslinių tyrimų projektas gali būti pateikiami anglų kalba. Studijos gali vykti anglų
kalba.
5.1.7. Paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės kopija turi būti patvirtinta
notariškai arba pažyma „Apostille“.
5.2. Užsieniečiai, įstoję į doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai
gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės
piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje.
5.3. Užsieniečiai pasirašo su doktorantūros institucija studijų sutartį, kurioje nustatomi studento ir
aukštosios mokyklos teisės ir tarpusavio įsipareigojimai.
5.4. Priimti studentai patys pasirūpina kelione ir visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu,
laikinuoju leidimu, draudimu ir pan.
6.

Metinė studijų kaina (jei stojama į mokamą vietą)
4 lentelė
Studijų forma
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos

KU
28 250
18 833

Metinė studijų kaina*, Lt (BSI)
LKI
ŠU
28 250
28 250
18 833
18 833

VDU
28 250
18 833

Studijų įmoka sumokama per 15 kalendorinių dienų nuo studijų sutarties įsigaliojimo dienos.
* Norminės studijų kainos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. V-12, doktorantūros institucijos sprendimu gali būti keičiamos.
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7.

Kontaktiniai adresai ir telefonai
Klaipėdos universitetas. Herkaus Manto g. 84 – 301 kab., Klaipėda. Kontaktinis asmuo - Vita
Jušienė. Tel. (8 46) 39 89 35, e. paštas: vita.jusiene@ku.lt. Dokumentų priėmimo laikas: 08:0016:00.
Lietuvių kalbos institutas. P.Vileišio g. 5 – 156 kab., Vilnius. Kontaktinis asmuo - Violeta
Meiliūnaitė. Tel. (8 5) 263 76 90, e. paštas: lki@lki.lt. Dokumentų priėmimo laikas: 8:30-16:00.
Šiaulių universitetas. Vilniaus g. 88, Šiauliai. Kontaktinis asmuo - Daiva Korsakienė. Tel. (8 41)
59 58 21, e. paštas: doktorantura@cr.su.lt. Dokumentų priėmimo laikas: 08:00-16:00.
Vytauto Didžiojo universitetas. Laisvės al. 53 – 207 kab., Kaunas. Kontaktinis asmuo - Daiva
Sabonienė. Tel. (8 37) 327 946, e.paštas: darbuotojai@mt.vdu.lt. Dokumentų priėmimo laikas:
10:00 – 16:00.
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