Patvirtinta VU TSPMI Tarybos posėdyje 2010-11-02
Mokslo doktorantūros organizavimo tvarka VU TSPMI
1. Politikos mokslų doktorantūra VU TSPMI yra organizuojama vadovaujantis LR ir VU teisės aktais. Šioje
tvarkoje detalizuojama, kokios institucijos dalyvauja politikos mokslų doktorantūros organizavime bei
aprašomas doktorantūros studijų procesas.
2. Už Politikos mokslų doktorantūros studijų ir tyrimų organizavimą atsako Doktorantūros komitetas, kurio
funkcijos yra:
2.1. teikti Rektoriui disertacijų tematiką priėmimo į doktorantūrą konkursui;
2.2. teikti Rektoriui tvirtinti stojamojo į doktorantūrą komisijas;
2.3. tvirtinti mokslo doktorantūros studijų planus;
2.4. tvirtinti priimtų į doktorantūrą doktorantų individualius studijų ir mokslinių tyrimų
planus;
2.5. teikti Rektoriui tvirtinti doktorantų mokslinius vadovus;
2.6. vykdyti doktorantų atestaciją ir rengti jos dokumentus;
2.7. svarstyti pateiktą disertaciją ir priimti sprendimą dėl jos teikimo viešam gynimui;
2.8. teikti Rektoriui tvirtinti daktaro disertacijos gynimo tarybos sudėtį;
2.9. užtikrinti ginamų disertacijų mokslinį lygį.
3. Doktoranto darbui vadovauja Doktorantūros komiteto teikimu Rektoriaus paskirtas doktoranto mokslinis
vadovas. Doktorantui taip pat gali būti paskirtas mokslinis konsultantas.
3.1. kartu su doktorantu sudaro individualų doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planą ir teikia
tvirtinti Doktorantūros komitetui;
3.2. teikia doktorantui mokslinę ir metodinę pagalbą;
3.3. padeda doktorantui spręsti organizacinius studijų ir disertacijos rengimo klausimus;
3.4. vizuoja doktoranto prašymus išvykoms dalinėms studijoms į užsienio universitetus, į seminarus,
konferencijas, stažuotes, akademinėms atostogoms ir pan.;
3.5. kartu su doktorantu atsako už kokybišką daktaro disertacijos parengimą.
4. Organizuojant doktorantūrą siekiama užtikrinti glaudų doktoranto ryšį su katedra, kurios vykdomi
moksliniai tyrimai atitinka doktoranto rengiamos disertacijos tematiką. Tuo tikslu doktorantas reguliariai
(kasmet) pristato savo tyrinėjimų disertacijos tematika rezultatus katedros posėdyje (disertacijos koncepciją
ar pranešimą disertacijos tema). Doktoranto parengtos gynimui disertacijos juodraštis svarstomas
išplėstiniame Doktorantūros komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja disertacijos tematiką atitinkančius
tyrimus atliekantys mokslininkai.
5. Doktorantų koliokviumas yra doktorantūros studijų organizavimo forma. Koliokviumo metu doktorantai,
dalyvaujant moksliniams vadovams, diskutuoja disertacijos koncepciją, publikavimui parengtus mokslinius
straipsnius, atskirus disertacijų skyrius bei Doktorantūros komitetui teikiamą visą disertacijos tekstą.
Koliokviumo užsiėmimai vyksta pagal iš anksto parengtą tvarkaraštį. Doktorantų dalyvavimas koliokviume
yra privalomas.

6. Per mėnesį nuo doktorantūros studijų pradžios doktorantas kartu su vadovu parengia individualų studijų,
tyrimų, rezultatų publikavimo ir disertacijos rengimo planą. Rengiant individualų planą būtina atsižvelgti į
šiuos reikalavimus:
6.1. Per pirmuosius doktorantūros metus doktorantas privalo:
6.1.1. Išlaikyti doktorantūros egzaminus;
6.1.2. Parengti disertacijos koncepciją (10-15 tūkst. spaudos ženklų), kurioje būtų aiškiai
suformuluoti darbo tikslai, uždaviniai ir pagrindiniai ginamieji teiginiai, išdėstytas išplėstinis
disertacijos planas (turinys su paaiškinimais, kas bus nagrinėjama konkrečiame skyriuje ar
skirsnyje). Disertacijos koncepcija turi būti apsvarstyta doktorantų koliokviume ir katedroje.
6.2. Per antruosius doktorantūros metus doktorantas privalo:
6.2.1. Parengti kritinę tyrinėjimų disertacijos tema analizę (10-15 tūkst. spaudos ženklų);
6.2.2. Vykdyti tyrimus ir paskelbti ar įteikti publikaciją disertacijos tema, parengtą publikaciją
pristatyti doktorantų koliokviume. Jei disertacija yra empirinio pobūdžio, vietoje publikacijos
doktorantų koliokviume gali būti pristatytas detalus empirinio tyrimo projekto aprašymas ir pirmieji
rezultatai;
6.2.3. Antrųjų studijų metų pabaigoje katedroje pristatyti mokslinį pranešimą, kuriame aiškinami ir
argumentuojami pagrindiniai disertacijoje ginami teiginiai;
6.3. Per trečiuosius doktorantūros metus doktorantas privalo:
6.3.1. Parengti antrą publikaciją disertacijos tema (jei antraisiais doktorantūros metais publikacija
nebuvo paskelbta ar įteikta, turi būti paskelbtos ar įteiktos dvi publikacijos);
6.3.2. Parengti pirminį disertacijos tekstą ar jo pagrindinę dalį (ne mažiau kaip 75 psl.);
6.3.3. Mokslinių tyrinėjimų rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose.
6.4. Per ketvirtuosius doktorantūros metus doktorantas privalo:
6.4.1. Per pirmąją metų pusę pateikti disertacijos tekstą svarstymui Doktorantūros komitete;
6.4.2. Iki metų pabaigos ginti disertaciją.
7. Doktorantūros egzaminai, numatyti pagal Doktorantūros komiteto teikimu Tarybos patvirtintą studijų
programą, laikomi per pirmuosius doktorantūros studijų metus.
8. Per antruosius ir trečiuosius doktorantūros metus doktorantas turi įvykdyti iki 100 val. pedagoginį krūvį
(baigiamųjų darbų recenzavimas, vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams, dalyvavimas bakalauro ir
magistro koliokviumuose ar kitas pedagoginis darbas), kuris nėra atlyginamas. Papildomas pedagoginis
krūvis doktorantams, dėstantiems visą studijų programos kursą, atlyginamas pagal VU nustatytus valandinius
įkainius.
9. Doktorantų stažuočių ir dalyvavimo mokslinėse konferencijose užsienyje išlaidos gali būti konkurso
tvarka finansuojamos iš Doktorantų mobilumo fondo ir VU TSPMI specialiųjų lėšų.
10. Pasibaigus kiekvieniems doktorantūros studijų metams, doktorantai yra atestuojami Doktorantūros
komitete. Doktorantai atsiskaito už studijų plano ir mokslinių tyrimų plano vykdymą. Doktoranto vadovas,
dėl objektyvių priežasčių nedalyvaujantis doktoranto atestacijoje, pateikia Doktorantūros komiteto
pirmininkui doktoranto veiklos įvertinimą raštu. Priimdamas sprendimą dėl atestacijos, Doktorantūros
komitetas taip pat atsižvelgia į katedros išvadą dėl atestuojamo doktoranto atliktų darbų kokybės.
Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros.
11. Gavęs eksterno prašymą ir pateiktą disertacijos rankraštį ar išleistą monografiją, Doktorantūros komitetas
kreipiasi į katedrų, kuruojančių su teikiamos disertacijos tematika susijusius mokslinius tyrimus, vedėjus,
kad šie paskirtų recenzentus, kurie pateiktų išvadas, ar parengtas darbas atitinka mokslo daktaro disertacijai

keliamus reikalavimus. Doktorantūros komitetas, išnagrinėjęs gautą medžiagą ir remdamasis pateiktomis
recenzijomis, priima sprendimą dėl eksterno studijų. Į Doktorantūros komiteto posėdį gali būti kviečiamas ir
pateiktos disertacijos autorius. Jei priimamas teigiamas sprendimas, Doktorantūros komitetas bendrame su
katedra posėdyje skiria eksternui konsultantą, patvirtina eksterno studijų planą; jeigu išlaikyti egzaminai,
priima sprendimą dėl jų įskaitymo.

