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Kauno medicinos universiteto doktorantūros reglamentas
1. Bendroji dalis
1. Reglamentas parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.908
patvirtintą “Doktorantūros nuostatų” redakciją.
2. Šis reglamentas nustato doktorantūros teisės įgijimo, doktorantūros studijų, doktoranto mokslinių tyrimų,
disertacijos rengimo ir nagrinėjimo tvarką Kauno medicinos universitete (toliau vadinamas – Universitetas)
atitinkamose mokslo kryptyse ar šakose, jeigu tokią teisę jam vienam ar kartu su kita institucija suteikė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Prašymą, kad Universitetui Vyriausybė suteiktų doktorantūros teisę kurioje nors mokslo kryptyje (šakoje),
gali inicijuoti Universiteto fakultetų tarybos, jeigu jos nustato, kad į tokią teisę, reglamentuojamą
Doktorantūros nuostatų 3, 4 ir 7 punktuose, Universitetas gali pretenduoti.
4. Iniciatorius turi parengti argumentuotą siūlymą, prašymo projektą bei kitus dokumentus, įrodančius, kad
mokslininkai, dalyvausiantys doktorantūros procese, atitinka šio proceso dalyvių kvalifikacinius reikalavimus,
ir įteikti jį Universiteto senatui. Universiteto senatas privalo prašymo siūlymą išnagrinėti ne vėliau kaip per du
mėnesius* (*- čia ir visur šiame reglamente į sprendimų laikotarpį neįeina liepos ir rugpjūčio mėnesiai) nuo
siūlymo pateikimo. Senatui pritarus, prašymas doktorantūros teisei gauti, įskaitant teisę išimties būdu,
teikiamas Lietuvos mokslo tarybai. Universiteto senatas gali nurodyti iniciatoriams projektą patikslinti ar
papildyti. Jeigu Senatas nutaria, kad toks prašymas Lietuvos mokslo tarybai neteiktinas, vėl jį inicijuoti
galima ne ankščiau kaip po vienerių metų.Jeigu doktorantūros teisė įgyta drauge su kita institucija,
Universiteto senatas fakulteto tarybos teikimu kartu su partnerine institucija bendru nutarimu iš abiejų
institucijų mokslininkų paritetiniais pagrindais sudaro jungtinę mokslo krypties doktorantūros komisiją (toliau
vadinama – Jungtinė komisija). Jos sudėtyje iš abiejų institucijų turi būti ne mažiau kaip po du tos mokslo
krypties mokslininkus. Tuo atveju Universiteto mokslo krypties Doktorantūros komisija nesudaroma, jos
funkcijas atlieka Jungtinė komisija.
5. Įgijus doktorantūros teisę, Universiteto Senatas sudaro ir tvirtina trims metams mokslo krypčių
doktorantūros komisijas iš 9-15 narių, kuriose ne mažiau kaip 5 nariai yra komisijos mokslo krypties
mokslininkai, ne mažiau kaip 2 nariai - Universiteto Senato mokslo ir studijų bei atestacijos ir konkursų
komisijų nariai, ne mažiau kaip 2 – kitų krypčių mokslininkai, ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių turi atitikti
profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo reikalavimams. Turėdamas doktorantūros teisę, senatui
pritarus, Universitetas gali steigti bendras tarptautines doktorantūros studijas. Tokias studijas inicijuoja ir
senatui prašymą kartu su tokių studijų reglamentu, neprieštaraujančiu šiam reglamentui, teikia fakulteto
taryba.
6. Doktorantūros trukmė – 4 metai, jei Universiteto senatas nenustato trumpesnės trukmės.
7. Mokslo krypčių doktorantūros komisijos savo darbe vadovaujasi šiuo reglamentu ir mokslo krypties
doktorantūros komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Universiteto Senate.
8. Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslo tyrimus bei disertacijos rengimą. Daktaro
mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, jei jis įvykdė šiuose nuostatuose nurodytus doktorantūros
reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodė sugebėjimą savarankiškai ir kritiškai
taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas ir disertaciją
apgynė.
9. Universitete yra dieninė ir neakivaizdinė doktorantūra. Dieninės doktorantūros doktorantams mokama
Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta stipendija. Studijuojantiems neakivaizdinėje doktorantūroje
universitetas nemoka stipendijos. Neakivaizdinė doktorantūra organizuojama ta pačia tvarka kaip ir dieninė
doktorantūra.
10. Universiteto planavimo skyrius kasmet planuoja lėšas ateinančių metų doktorantūroms organizuoti,
numatydamas lėšas apmokėti doktorantų moksliniams vadovams, konsultantams, disertacijų oponentams,
doktorantūros studijose dalyvaujantiems dėstytojams bei doktorantų disertacijų ir jų santraukų išleidimo
išlaidoms padengti. Lėšų sąmatą doktorantui ruošti sudaro Universiteto planavimo skyrius. Lėšų skyrimo
tvarka tvirtinama rektorate.
10.1. Dienines ir neakivaizdines doktorantūros studijas gali finansuoti ir kitos, doktoranto rengimu
suinteresuotos, organizacijos. Tuo atveju sudaromos sutartys tarp Universiteto ir suinteresuotos
organizacijos konkrečiam doktorantui.

11. Universiteto mokslo centras yra atsakingas už doktorantūros veiklai reikalingų dokumentų paruošimą,
doktorantų asmens bylų tvarkymą bei daktaro disertacijų gynimų organizavimą bei su tuo susijusių
dokumentų rengimą.
12. Universiteto doktorantūros veiklą koordinuoja, kontroliuoja ir už ją atsako mokslo reikalų prorektorius.
Rektoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija, vadovaujama mokslo reikalų prorektoriaus, mokslo krypčių
doktorantūros komisijų darbo ir apgintų daktaro disertacijų kokybei įvertinti ne rečiau kaip vieną kartą per tris
metus.
13. Daktaro disertacija ginama ir mokslo laipsnis suteikiamas prie Universiteto veikiančioje mokslo krypties
taryboje (toliau – Taryba), kuri sudaroma konkrečiai disertacijai ginti po to, kai disertacija yra užbaigta ir
rekomenduota gynimui. Doktorantūros komisijos teikimu Tarybos sudėtį ir jos pirmininką tvirtina Universiteto
rektorius. Taryba savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos mokslo tarybos nutarimu patvirtintu
mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentu.
2. Priėmimas į doktorantūrą
14.Priėmimo į doktorantūrą konkursą ir kitas stojimo sąlygas skelbia rektorius laikraščiuose “Mokslo Lietuva”,
“Ave vita” ir Universiteto interneto svetainėje kiekvienų metų gegužės mėn., nurodydamas doktorantūros
studijų formą, mokslo kryptį, padalinį, kuriame numatomos doktorantūros studijos bei vietų skaičių. Duomenis
laikraščiams pateikia mokslo centras. Į doktorantūrą priima Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Priėmimo į doktorantūrą konkursą, kuris vyksta rugsėjo mėn., organizuoja mokslo centras. Konkursas
vyksta, dalyvaujant Rektoriaus įsakymu paskirtai priėmimo komisijai, pretendentams bei dalinių, į kuriuos
stoja doktorantai, vadovams. Jo data ir vieta skelbiami laikraštyje “Ave vita” ir Universiteto interneto
svetainėje ne vėliau kaip viena savaitė iki posėdžio. Konkursinė komisija gali organizuoti stojamąjį
egzaminą.
15.Universiteto katedros, klinikos, laboratorijos ir mokslo institutai kiekvienais metais iki kovo mėn. 01 d.
pateikia savo dalinio tarybai doktorantų rengimo paraiškas tiems metams. Paraiškoje turi būti nurodyta:
15.1. kokios doktorantūros pageidaujama;
15.2. mokslo sritis, kryptis bei šaka;
15.3.argumentuoti motyvai doktorantūrai gauti, nurodant ar yra pakankama materialinė bei
mokslinė bazė, papildomas finansavimas, mokslinis įdirbis;
15.4. galimybė įdarbinti doktorantą papildomai katedroje, klinikoje, laboratorijoje ar institute
(studijuosiantiems dieninėje doktorantūroje).
16. Dalinių tarybų aptartos doktorantų rengimo paraiškos kartu su svarstymo išvadomis perduodamos
mokslo centrui.
17. Universiteto Senato mokslo ir studijų komisija, dalyvaujant mokslo reikalų prorektoriui, įvertina mokslo
centro pateiktas paraiškas bei dalinių tarybų išvadas ir teikia Senatui tvirtinti doktorantų vietų skaičių
atskirose mokslo kryptyse dieninėje ir neakivaizdinėje doktorantūrose.
18. Doktorantūros studijų pradžia – kiekvienų metų spalio mėn. 01 d.
19. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį
išsilavinimą.
20.Mokslo centrui per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo dienos pretendentas pateikia šiuos
dokumentus:
20.1.prašymą Rektoriaus vardu dalyvauti konkurse;
20.2. gyvenimo aprašymą;
20.3. magistro arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas;
20.4. dviejų mokslininkų rekomendacijas;
20.5. stojant į neakivaizdinę doktorantūrą – pretendento darbdavio atsiliepimą;
20.6. mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas;
20.7. mokslinį referatą, atspindintį mokslinės ir darbinės veiklos kryptingumą (referato temą pasiūlo
padalinys, pageidavęs doktorantūros vietos);
20.8. specializuotos medicinos praktikos licenziją (stojantiems į klinikinę doktorantūrą);
20.9. dvi nuotraukas (3x4).
21. Stojantysis gali pateikti ir papildomus dokumentus apie mokslo cenzą bei kitus dokumentus.
22.Priimant į doktorantūrą, vertinama: aukštojo mokslo baigimo rezultatai, rezidentūrų baigimo balai, skelbti
mokslo darbai, referatas, pateiktos mokslininkų rekomendacijos bei padalinio vadovo, į kurį priimamas
doktorantas, nuomonė. Esant keliems pretendentams, priimamas tas asmuo, už kurį balsuoja daugiau nei
pusė komisijos narių.

23.Nutarimą priimti į doktorantūrą komisija patvirtinta atviru balsavimu. Nutarimas įteisinamas Rektoriaus
įsakymu, nurodant padalinį, į kurį priimamas doktorantas, mokslo kryptį, doktorantūros studijų formą,
doktorantūros trukmę. Įsakymą rengia mokslo centras. Konkursinės komisijos sprendimas apie siūlymą
priimti arba nepriimti į doktorantūrą įforminamas Konkursinės komisijos protokolu, jį pasirašo komisijos
pirmininkas ir sekretorius.
24.Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų pagal universiteto turimas kvotas, mokslo centras gali organizuoti
antrą priėmimo etapą, kuris vykdomas ta pačia tvarka. Kvotos padaliniams prieš antrąjį etapą gali būti
Rektoriaus įsakymu perskirstytos.
25.Įstojusieji į doktorantūrą yra trečiosios akademinės pakopos studentai ir jiems išduodami studento
pažymėjimai. Jų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas (2000
kovo mėn. 21 Nr.VIII-1586).
3. Mokslinis vadovavimas doktorantams
26. Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto mokslinis vadovas (toliau vadinama
- vadovas). Vadovas turi būti doktorantūros mokslo krypties (šakos), mokslininkas. Vadovas vienu metu gali
vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams.
27.Atitinkamos mokslo krypties komisija, per vieną mėnesį po priėmimo į doktorantūrą, gavusi duomenis iš
mokslo centro, svarsto kiekvieno doktoranto mokslinio vadovo, konsultantų kandidatūras ir jų atitikimą
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
Doktoranto mokslinį vadovą ir, jeigu reikia, konsultantus kartu su pačiu doktorantu siūlo padalinys, kuris
planavo doktorantūrą, pateikdamas mokslo centrui:
27.1. argumentuotą prašymą skirti mokslinį vadovą, konsultantus;
27.2. raštiškus mokslinio vadovo ir konsultantų sutikimus;
27.3. mokslinio vadovo ir konsultantų mokslines charakteristikas, nurodant svarbiausias pastarųjų
penkerių metų publikacijas.
28.Senato mokslo ir studijų komisija teikia Senatui tvirtinti mokslo krypčių komisijoje apsvarstytus doktorantų
mokslinius vadovus, konsultantus bei padalinius į kuriuos paskirti doktorantai. Senato nutarimas įteisinamas
Rektoriaus įsakymu, kurį ruošia mokslo centras.
29.Konsultantais gali būti ir kitos mokslo krypties Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkai,
atitinkantys mokslinės veiklos lygio ir apimties reikalavimus.
30.Doktorantas turi teisę teikti motyvuotą apeliaciją Universiteto Senatui, prašydamas keisti doktoranto
vadovą, konsultantus, taip pat prašyti papildomai patvirtinti konsultantą. Tuo tikslu doktorantas pateikia
mokslo centrui prašymą bei šių nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus. Mokslo centras šiuos
dokumentus pristato atitinkamos mokslo krypties komisijai, kuri teikia Senatui siūlymą keisti vadovą,
konsultantus ar tvirtinti naują konsultantą. Doktoranto apeliacija turi būti apsvarstyta ir sprendimas priimtas
per du mėnesius nuo apeliacijos gavimo. Senato sprendimas įteisinamas Rektoriaus įsakymu, kurį ruošia
mokslo centras.
31.Doktorantūros studijos procesui vadovauja doktoranto mokslinis vadovas.
Doktoranto mokslinis vadovas:
31.1. kartu su doktorantu parenka ir siūlo disertacijos temą;
31.2. teikia doktorantui mokslinę ir metodinę pagalbą;
31.3. parengia kartu su doktorantu doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų skelbimo ir
daktaro disertacijos rengimo programą, sudarydami kalendorinį darbų vykdymo planą;
31.4. dalyvauja sudarant dalykų studijų programas;
31.5. gali dalyvauti doktoranto dalykų egzaminuose;
31.6. kartu su padalinio vadovu rūpinasi doktoranto studijomis, moksliniais tyrimais, užtikrina, kad
doktorantas turėtų tinkamas darbo sąlygas ir priemones;
31.7. kasmet organizuoja padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, darbuotojų posėdį doktoranto
veiklai aptarti ir siūlyti atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komisijai jį atestuoti ar neatestuoti
kitiems mokslo metams;
31.8. tarpininkauja doktorantui atidedant dėl pateisinamų priežasčių egzaminų ar disertacijos
parengimo terminus;
31.9. tarpininkauja doktorantui išvykstant į stažuotę bei konferencijas ar kitus mokslinius renginius;
31.10. nusprendžia kartu su konsultantais, ar disertacija parengta ir pasirašo teikimą disertacijai
ginti.
32. Doktoranto konsultantai:

32.1. konsultuoja doktorantą kurioje nors mokslinių tyrimų šakoje;
32.2. dalyvauja sudarant studijų dalykų programas;
32.3. gali dalyvauti egzaminuose ir padalinio posėdyje atestuojant doktorantą;
32.4.organizuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentų atlikimą kituose universiteto padaliniuose ar
kitose mokslo ir studijų institucijose.
33. Padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, vadovas, kartu su doktorantūros vadovu rūpinasi doktoranto
studijomis, moksliniais tyrimais, užtikrina, kad doktorantas turėtų tinkamas darbo sąlygas ir priemones, kad
doktoranto veikla kasmet būtų svarstoma padalinio darbuotojų posėdyje.
4. Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programa
34. Ne vėliau kaip per mėnesį po vadovo patvirtinimo, doktorantas kartu su savo vadovu parengia
doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, programos projektą (doktorantūros individualios programos). Jame
turi būti nurodyta:
34.1. darbo tema, tyrimų metodologija ir tyrimų objektai;
34.2. studijuojami dalykai, juos dėstantys dėstytojai, apimtis kreditais, bei kiekvieno egzamino
laikymo data;
34.3. mokslinių tyrimų atlikimo kalendorinis planas;
34.4. publikacijų rengimo kalendorinis planas;
34.5. disertacijos parengimo ir pateikimo kalendorinis planas;
Programoje turi būti numatyta, kad kryptingi moksliniai tyrimai pradedami nuo pačios doktorantūros
pradžios.
35. Bendra doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau 20 kreditų, ir jas sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai.
Atskirų mokslo krypčių doktorantūros komisijos organizuoja doktorantūros studijų programų rengimą, vertina
jų kokybę ir teikia tvirtinti Senatui komisijos darbo reglamente numatyta tvarka.
36. Doktorantūros komisija nustato vieną studijų dalyką, kuris privalomas visiems tos mokslo krypties
doktorantams. Kitus studijų dalykus pasiūlyti gali katedra ir doktoranto vadovas.
Dalyko teminį planą patvirtina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komisija. Patvirtintas dalyko teminis
planas įteikiamas doktorantui ne vėliau kaip 3 mėn. prieš numatytą egzaminą. Savarankiškai studijuojantį
doktorantą konsultuoja vadovas, konsultantai ir dalyko teminį planą sudarę dėstytojai.
37. Bendrą kiekvienai mokslo krypčiai studijuojamą dalyką, jį dėstančius mokslininkus numato atitinkamos
mokslo krypties doktorantūros komisija. Ji paveda atitinkamiems padaliniams paruošti teminį planą, kuriame
turi būti išdėstytos temos, joms skirtos valandos, rekomenduotina studijoms literatūra. Paruoštas planas
aptariamas komisijos posėdyje ir teikiamas Senatui tvirtinti.
Doktorantai bendrą krypčiai dalyką studijuoja lankydami paskaitas, seminarus ar praktinius užsiėmimus,
mokslo krypties doktorantūros komisijos darbo reglamente nurodyta tvarka.
38. Programos projektas aprobuojamas padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų susirinkime,
pagal galimybes dalyvaujant konsultantams. Jį pasirašo doktoranto vadovas ir dalinio, kuriame studijuoja
doktorantas, vadovas. Programą tvirtina mokslo krypties doktorantūros komisija ir ji pristatoma mokslo
skyriui.
39. Sudarius doktorantui individualią doktorantūros programą, doktoranto vadovas ir doktorantas kreipiasi į
Universiteto bioetikos komisiją (šios komisijos reglamento numatyta tvarka) gauti leidimą numatytiems
moksliniams tyrimams vykdyti. Leidimas pristatomas į mokslo centrą.
5. Doktoranto egzaminavimas ir atestavimas
40. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu, kuris vyksta kiekvieno doktoranto doktorantūros
programoje numatytu laiku.
40.1. Doktorantą egzaminuoja ne mažiau kaip 3 egzaminuotojai.
40.2. Dalykų egzaminų komisiją numato padalinys, kuriame studijuoja doktorantas, o tvirtina mokslo
krypties komisijos pirmininkas. Tarp egzaminuotojų gali būti doktoranto vadovas ar konsultantas, bei
dalyką dėstęs ar konsultavęs dėstytojas.
40.3. Egzaminui pateikiami ne mažiau kaip 3 klausimai. Kiekvienas egzaminas vertinamas 10 balų
sistema. Egzaminas įskaitomas, jei jis įvertintas ne mažiau kaip 6 balais. Egzamino protokolas,
pasirašytas visų egzaminatorių ir patvirtintas mokslo reikalų prorektoriaus,įteikiamas mokslo centrui.
Šių protokolų originalai saugomi doktoranto byloje.

41. Doktorantūros krypties komisija doktorantui gali įskaityti ankščiau išlaikytus egzaminus tų dalykų, kurie
buvo studijuoti pagal doktorantūros programas. Apie tai sprendžiama posėdyje, kuriame dalyvauja
doktorantūros vadovas, konsultantai bei padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkai. Šio
posėdžio protokolas pateikiamas mokslo centrui.
42. Išlaikius visus doktorantūros programoje numatytus egzaminus, padalinio, kuriame studijuoja
doktorantas, mokslininkų posėdyje, dalyvaujant konsultantams, įvertinami baigtų studijų rezultatai,
patikslinama disertacijos tema. Protokolas, pasirašytas doktorantūros vadovo ir konsultanto, įteikiamas
mokslo centrui.
Mokslo centras, remdamasis protokolu, rengia įsakymą apie doktorantūros studijų baigimą ir doktoranto
stipendijos padidinimą LRV numatyta tvarka.
43. Doktorantas kasmet iki gruodžio mėn. 01 d. atestuojamas padalinyje, kuriame jis studijuoja ir mokslo
krypties doktorantūros komisijoje. Nustatytos formos ataskaitą doktorantas pateikia mokslo centrui. Padalinio
mokslininkai, dalyvaujant doktorantui ir jo vadovui, įvertinę doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programos
vykdymą, teikia išvadą Doktorantūros komisijai, kuri doktorantą atestuoja: teigiamai (tuo pritardama
doktorantūros tęsimui ir patikslindama ateinančių mokslo metų programą) arba neigiamai (tuo siūlydama
doktorantūrą nutraukti). Į doktorantūros komisijos posėdį gali būti kviečiami doktorantas ir jo vadovas.
Atestavimo protokolą ir doktoranto pateiktus dokumentus komisija perduoda mokslo centrui. Neigiamai
atestuotas doktorantas rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros.
44. Rektorius, gavęs doktoranto prašymą, vadovo sutikimą, padalinio ir Doktorantūros komisijos pritarimą,
dėl svarbių priežasčių (liga, nėštumo ir gimdymo atostogos ir panašiai) savo įsakymu gali atidėti
doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programoje
nurodytus egzaminų laikymo ir kitokio atsiskaitymo terminus, suteikti nemokamas akademines atostogas.
Esant galimybei, doktorantas gali vykti į stažuotę arba tęsti studijas užsienyje. Šis laikotarpis įskaitomas į
bendrą doktorantūros trukmę.
6. Disertacijos rengimas ir nagrinėjimas
45. Disertacija rengiama laikantis Doktorantūros nuostatų 32 ir 34 punktų, o disertacijos santrauka – 37-39
punktų nurodymų.
46. Parengtą disertaciją doktorantas pristato padalinio posėdyje, dalyvaujant vadovui ir konsultantams.
Padalinio mokslininkai įvertina disertaciją, jos santraukos projektą bei doktoranto paskelbtus mokslinius
straipsnius ir savo išvadą teikia Doktorantūros komisijai.
47. Daktaro disertacija turi būti originalus mokslinis darbas, kuriame apibendrinami doktoranto atlikti
moksliniai tyrimai, gvildenantys tam tikros mokslo krypties problemą. Disertacija rašoma taisyklinga lietuvių
kalba arba užsienio kalba, jeigu tam pritaria padalinys, kuriame studijuoja doktorantas ir atitinkamos mokslo
krypties komisija. Disertacijoje turi būti nurodyta :
47.1. darbo tikslas ir uždaviniai;
47.2.darbo mokslinis naujumas;
47.3. Lietuvoje ir pasaulyje ta tema atliktų tyrimų apžvalga;
47.4. doktoranto tyrimų metodika;
47.5. doktoranto gauti rezultatai, pagrįstas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų duomenimis;
47.6. išvados;
47.7. disertacijai rengti naudotos literatūros sąrašas;
47.8. doktoranto mokslinių straipsnių disertacijos tema sąrašas;
47.9. Disertacijoje gali būti nurodyta darbo praktinė reikšmė.
Disertacijos titulinis ir antras puslapiai sudaromi pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus
pavyzdžius.
Gynimui reikalingą disertacijos egzempliorių skaičių, jos apimties ir formos reikalavimus nustato
Lietuvos mokslo taryba.
48. Kaip daktaro disertacija gali būti ginama ir doktoranto išleista mokslo monografija, jeigu ji atitinka šio
reglamento 47 punkto reikalavimus.
49. Doktorantas turi parengti disertacijos arba ginamos mokslo monografijos santrauką, kurios apimtis apie 1
autorinį lanką. Jeigu disertacija parašyta lietuvių kalba, santrauka rengiama užsienio kalba su išsamia
reziumė lietuvių kalba. Jeigu disertacija parašyta užsienio kalba, santrauka rengiama lietuvių kalba su
išsamia reziumė užsienio kalba. Santraukoje turi būti nurodyta:
49.1. mokslo problema;
49.2. mokslo darbo tikslai ir uždaviniai;
49.3. darbo mokslinis naujumas;
49.4. tyrimų metodika;

49.5. svarbiausi rezultatai;
49.6. ginamos išvados;
49.7. doktoranto mokslo straipsnių disertacijos tema sąrašas;
49.8. trumpos žinios apie doktorantą.
49.9. Santraukoje gali būti nurodoma praktinė darbo reikšmė
Santraukos tipinę sandarą ir titulinius puslapių pavyzdžius nustato Lietuvos mokslo taryba .
50. Santrauka spausdinama po to, kai mokslo krypties doktorantūros komisijos teikimu Senatas patvirtina
tarybą, oponentus ir gynimo datą. Atspausdinama ne mažiau kaip 60 egzempliorių
51. Disertacijoje ir jos santraukoje turi būti nurodyti doktoranto vadovas, konsultantai, o santraukoje –
tarybos sudėtis bei oficialieji oponentai. Jeigu doktoranto vadovas pakeistas, nurodomas ir ankstesnis
vadovas bei jo darbo laikotarpis. Santraukos ir disertacijos tituliniai ir antrieji puslapiai sudaromi pagal
Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus pavyzdžius.
52. Doktorantas disertaciją ginti gali po to, kai:
52.1. išlaiko doktorantūros studijų programoje numatytus egzaminus;
52.2. ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į
Mokslinės informacijos instituto leidinių sąrašą ar Lietuvos mokslo tarybos tvirtinamą Lietuvos
mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą,
paskelbia svarbiausius savo tyrimų rezultatus (straipsnis leidinyje, įtrauktame į Mokslinės
informacijos instituto leidinių sąrašą, gali būti priimtas spausdinti);
52.3. padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų posėdyje, pagal galimybes dalyvaujant
doktoranto konsultantams, nusprendžiama, kad disertacija ir jos santraukos projektas parengti
tinkamai ir galima disertaciją ginti. Posėdžio protokolas, pasirašytas doktoranto vadovo ir padalinio
vadovo, pristatomas mokslo centrui;
52.4. mokslo krypties komisija patvirtina padalinio posėdžio protokolo išvadą.
53. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos disertacijos nepateikia, mokslo krypties doktorantūros
komisijoje paskutinės doktoranto atestacijos metu apsvarstoma disertacijos ruošimo padėtis ir įvardinamos
priežastys, kodėl ji nebuvo pateikta. Po doktorantūros termino pasibaigimo disertacija gali būti ginama
eksterno tvarka.
54. Disertaciją parengęs asmuo (disertantas) Universiteto Rektoriui pateikia prašymą leisti ginti disertaciją,
kartu pridėdamas:
54.1. disertaciją ir jos santraukos projektą;
54.2. disertacijos tema paskelbtų mokslinių darbų sąrašą ir jų kopijas. Jeigu vienas straipsnis
pateiktas į leidinį, kuris įtrauktas į Mokslinės informacijos instituto leidinių sąrašą, dar
neatspausdintas, būtina pridėti leidinio redakcijos pažymą, nurodančią, kad straipsnis bus
atspausdintas;
54.3. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolą apie disertacijos
tinkamumą ginti tarybos posėdyje;
55. Rektorius gautus dokumentus nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komisijai, kuri,
išnagrinėjusi juos:
55.1. numato, kuria kalba bus ginama disertacija;
55.2. nusprendžia, ar disertacija bei jos santraukos projektas parengti tinkamai ir atitinka šio
reglamento reikalavimus;
55.3. parengia Tarybos disertacijai ginti sudėties projektą;
55.4. parenka galimų oponentų kandidatūras;
55.5. disertacijos gynimo datą;
55.6. gavusi tarybos narių ir oponentų raštiškus sutikimus įvertina atitikimą kvalifikaciniams
reikalavimams;
55.7. parengia teikimą Senato mokslo ir studijų komisijai tvirtinti mokslo krypties tarybą ir oficialius
oponentus Senate.
55.8. sudaro disertacijos santraukos siuntimo adresatų sąrašą. Šio sąrašo pagrindinė ne mažiau
kaip 15 adresatų dalis yra bendra visoms tos krypties disertacijoms, sąrašą doktoranto vadovo ir
katedros siūlymu, Doktorantūros komisija gali papildyti adresatais, kurių nuomonė būtų reikšminga
disertacijos vertinimui.

56. Mokslo krypties doktorantūros komisija prie teikimo Senatui tvirtinti mokslo krypties tarybą, oficialius
oponentus ir gynimo datą kartu prideda:
56.1. kiekvieno mokslo krypties tarybos nario raštiškus sutikimus būti tarybos nariu, jų kvalifikacines
charakteristikas bei svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus per pastaruosius 5-rius metus,
įrodančius narių kompetenciją ginamos disertacijos kryptyje;
56.2. oficialių oponentų raštiškus sutikimus oponuoti disertaciją, jų kvalifikacines charakteristikas ir
svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus per pastaruosius 5-rius metus, įrodančius oponentų
kompetenciją ginamos disertacijos kryptyje. Minėtus dokumentus parengia mokslo skyrius.
57. Senato sprendimas dėl mokslo krypties tarybos sudėties, oficialių oponentų ir gynimo datos įteisinami
Rektoriaus įsakymu, kurį ruošia mokslo centras. Dokumentai, kuriais remiantis buvo patvirtinta Senate
taryba, oficialūs oponentai ir gynimo data, pristatomi į mokslo centrą.
58. Rektoriui pasirašius įsakymą:
58.1. doktorantas baigia rengti disertacijos santrauką;
58.2. mokslo centras organizuoja santraukos išleidimą reikiamu tiražu;
58.3. mokslo centras ne vėliau kaip mėnuo prieš disertacijos gynimą po vieną disertacijos ir
santraukos egzempliorių išsiunčia Tarybos nariams ir oponentams, po vieną disertacijos santrauką
adresatams nurodytiems 55.8. punkte;
58.4. mokslo centras disertaciją eksponuoja Universiteto ir institucijos, su kuria Universitetas turi
bendrą doktorantūros teisę, bibliotekose.
59. Mokslo krypties tarybą sudaro 5 mokslininkai. Jie turi būti:
59.1. tos pačios mokslo krypties kaip ir doktorantas;
59.2. neturėti bendrų darbų su doktorantu;
59.3. bent du mokslo krypties tarybos nariai turi būti kitų institucijų mokslininkai.
Jeigu darbas atliktas mokslo krypčių sandūroje, arba jeigu to reikia visapusiškai įvertinti ginamą
darbą, du tarybos nariai gali būti kitų mokslo krypčių atstovai.
60. Disertacija ginama pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą Mokslo krypties tarybos daktaro
disertacijoms ginti reglamentą.
61. Oficialieji oponentai turi būti skirtingų institucijų mokslininkai, bent vienas ginamos disertacijos mokslo
krypties mokslininkas. Jie negali turėti bendrų publikacijų su doktorantu.
62. Oficialieji oponentai turi visapusiškai išnagrinėti pateiktą jam oponuoti disertaciją, nurodyti disertacijos
teigiamas ir neigiamas puses. Turi būti įvertintas disertacinio darbo mokslinis naujumas, aktualumas ir
originalumas, išreikšta nuomonė apie ginamo darbo atitikimą daktaro disertacijos reikalavimams. Raštiškus
atsiliepimus apie disertaciją oponentai turi įteikti mokslo centrui ne vėliau, kaip prieš 5 dienas iki disertacijos
gynimo. Disertantas turi teisę susipažinti su įteiktais atsiliepimais.
63. Mokslo centras, ne vėliau kaip vieną mėn. iki gynimo, skelbia universiteto laikraštyje bei KMU interneto
svetainėje disertacijos gynimo vietą, datą, kartu nurodydamas disertanto vardą, pavardę, disertacijos
pavadinimą, disertanto vadovą, tarybos narius, oponentus bei jų atstovaujamas mokslo kryptis ir institucijas.
64. Mokslo centras ne vėliau kaip vieną mėn. iki gynimo po vieną disertacijos ir santraukos egzempliorių
įteikia :
64.1. Universiteto bibliotekai;
64.2. oficialiems oponentams kartu su oficialiu kvietimu ;
64.3. mokslo krypties tarybos nariams kartu su oficialiu kvietimu ;
Po disertacijos gynimo vienas disertacijos egzempliorius išsiunčiamas Lietuvos nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai.
65. Disertacijos santrauką ne vėliau kaip mėnesį iki gynimo mokslo skyrius išsiunčia:
65.1. Lietuvos mokslo tarybai;
65.2. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai;
65.3. mokslo krypties doktorantūros komisijos patvirtintiems (15 adresatų) bei kiekvienam disertantui
atskirai papildytiems Lietuvos ir užsienio mokslo centrams, suinteresuotoms institucijoms, žymiems
tos krypties mokslininkams.

66. Disertacija ginama viešame mokslo krypties tarybos posėdyje. Disertacija ginama lietuvių kalba arba
tarybai priimtina užsienio kalba.
67. Posėdžiui pirmininkauja mokslo krypties tarybos pirmininkas. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip keturi iš penkių tarybos narių ir bent vienas oponentas. Nedalyvaujančio oponento atsiliepimas
iki posėdžio pradžios turi būti pateiktas raštu ir per posėdį viešai perskaitytas. Jeigu atsiliepimas nepateiktas,
posėdis atidedamas.
68. Rekomenduojama tokia daktaro disertacijos gynimo tvarka:
68.1. mokslo krypties tarybos pirmininkas pristato disertantą, gynimui pateiktą darbą, darbo vadovą bei
konsultantus, oponentus, supažindina su doktorantūros studijų rezultatais, mokslo krypties doktorantūros
komisijos išvadomis apie disertacijos tinkamumą gynimui;
68.2. disertantas pristato pagrindinius savo darbo rezultatus, teiginius ir išvadas;
68.3. diskusija tarp mokslo krypties tarybos narių, oponentų bei disertanto;
68.4. kiekvieno mokslo krypties tarybos nario argumentuotas disertacijos įvertinimas;
68.5. oponentų argumentuotas disertacijos mokslinio lygio, gautų rezultatų patikimumo, išvadų
pagrįstumo, santykio su kitų autorių moksliniais darbais ginamo disertacijos kryptyje įvertinimas,
nurodant darbo trūkumus ir netikslumus;
68.6. darbo vadovo ir konsultantų pasisakymai;
68.7. viešame tarybos posėdyje dalyvaujančių pasisakymai;
68.8. gautų raštiškų atsiliepimų apie ginamą disertaciją paskelbimas;
68.9. slaptas tarybos narių balsavimas dėl daktaro mokslo laipsnio suteikimo;
68.10. mokslo krypties tarybos pirmininkas paskelbia slapto balsavimo rezultatus;
68.11. mokslo krypties tarybos nariai atviru balsavimu patvirtina slapto balsavimo rezultatus;
69. Mokslo laipsnis suteiktinas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip keturi iš penkių arba trys iš keturių
posėdyje dalyvavusių mokslo krypties tarybos narių. Balsavimo protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę
mokslo krypties tarybos nariai.
70. Tarybos posėdžio protokolas surašomas lietuvių kalba pagal posėdžio stenogramą ar garso įrašą.
Posėdžio protokolą pasirašo tarybos pirmininkas ir jį pateikia mokslo centrui. Būtini protokolo priedai –
balsavimo protokolas ir tarybos sprendimas ar daktaro mokslo laipsnis suteiktinas. Šių priedų formą nustato
Lietuvos mokslo taryba. Po gynimo šie priedai perduodami mokslo centrui.
71. Jeigu taryba nusprendžia, kad mokslo laipsnis suteiktinas, mokslo centras, gavęs dokumentus iš tarybos,
universiteto Rektoriui perduoda balsų skaičiavimo protokolą bei sprendimo suteikti mokslo laipsnį protokolą.
Remiantis šiais dokumentais išrašomas daktaro mokslo laipsnio diplomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka. Daktaro mokslo laipsnio diplomą pasirašo:
71.1. Universiteto Rektorius;
71.2. Mokslo krypties tarybos pirmininkas.
Diplomas įteikiamas disertantui padalinio, kuriame jis dirbo tarybos posėdyje. Diplomo kopija
pateikiama mokslo skyriui.
72. Jeigu tos mokslo krypties doktorantūros teisė Universitetui buvo suteikta kartu su kita institucija (tarp jų ir
universiteto mokslo institutu), mokslo centras pasirūpina, kad daktaro diplomą pasirašytų ir tos institucijos
vadovas.
73. Mokslo centras ne vėliau kaip per mėnesį Lietuvos mokslo tarybai ir Švietimo ir mokslo ministerijai jų
nustatyta tvarka praneša apie apgintą disertaciją.
74. Jeigu taryba slaptai balsuodama nusprendžia, kad daktaro mokslo laipsnis nesuteikiamas, disertantas
gali ne ankščiau kaip po vienerių metų pakartotinai pateikti ginti pataisytą ar papildytą daktaro disertaciją.
Disertacija gali būti ginama toje pačioje ar kitoje mokslo krypties taryboje.
75. Doktorantūrą baigusio, bet negynusio disertacijos bei disertaciją gynusio asmens byla du metus
saugoma mokslo centre, o po to perduodama į Universiteto archyvą.
76. Nepriimto į doktorantūrą bei nebaigusio doktorantūros asmens byla metus saugoma mokslo centre,
vėliau – Universiteto archyve.
77. Mokslo centre 3 metus po disertacijos gynimo saugoma asmens, gynusio daktaro disertaciją ar
pageidavusio daktaro mokslo laipsnį įgyti eksternu, byla. Po to asmens byla perduodama Universiteto
archyvui. Byloje turi būti:
77.1. 20 punkte nurodyti priėmimo į doktorantūrą dokumentai;
77.2. Rektoriaus įsakymas apie priėmimą į doktorantūrą;
77.3. Rektoriaus įsakymas apie doktoranto vadovo, konsultantų bei dalinio, į kurį paskirtas
doktorantas, patvirtinimą;
77.4. vadovo ir konsultantų sutikimai bei jų mokslinės charakteristikos;

77.5. doktoranto individualioji doktorantūros programa;
77.6. doktorantūros egzaminų protokolai ir laikytų dalykų programos;
77.7. Rektoriaus įsakymas apie doktoranto studijų baigimą;
77.8. kasmetinės doktoranto ataskaitos ir jų įvertinimo mokslo krypties doktorantūros komisijoje
protokolai;
77.9. bioetikos komisijos nutarimas moksliniams tyrimams vykdyti;
77.10. doktorantūros terminų atidėjimo dokumentai (jeigu tokie buvo);
77.11. Rektoriaus įsakymas dėl doktorantūros nutraukimo- jeigu doktorantas dėl atestacijos išvadų
ar kitų priežasčių pašalintas iš doktorantūros;
77.12. prašymas Rektoriui leisti ginti disertaciją;
77.13. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolas apie disertacijos
tinkamumą ginti tarybos posėdyje;
77.14. kiekvieno mokslo krypties tarybos nario raštiški sutikimai būti tarybos nariu, jų kvalifikacinės
charakteristikos bei svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai per pastaruosius 5-rius metus;
77.15. oficialių oponentų raštiški sutikimai oponuoti disertaciją, jų kvalifikacinės charakteristikos ir
svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai per pastaruosius 5-rius metus;
77.16. Rektoriaus įsakymas apie tarybos , oponentų ir gynimo datos paskyrimą;
77.17. institucijos, kurioje parengta disertacija, disertacijos įvertinimo protokolo išrašas ir jų vadovo
pasirašytas teikimas disertacijai ginti (ne KMU disertantams);
77.18. disertacijos santrauka;
77.19. adresatų, kuriems išsiuntinėtos santraukos, sąrašas;
77.20. skelbimo spaudoje apie disertacijos gynimą kopija;
77.21. disertanto išspausdintų mokslo straipsnių sąrašas ir jų kopijos;
77.22. mokslo krypties tarybos sprendimas dėl daktaro mokslo laipsnio suteikimo;
77.23. dokumentas, patvirtinantis, kad disertacija perduota ar išsiųsta Lietuvos nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai;
77.24. daktaro diplomo kopija.
7. Eksterno prašymo leisti ginti daktaro disertaciją nagrinėjimas
78. Eksternu įgyti daktaro mokslo laipsnį gali asmuo, tenkinantis Doktorantūros nuostatų 57 punkto
reikalavimus.
79. Siekti įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam
prilygstantį aukštąjį išsilavinimą ir pagal šio reglamento 52 punkto reikalavimus paskelbęs mokslinius
straipsnius ir šių tyrimų pagrindu parengęs disertaciją, atitinkančią šio reglamento 47 punkto reikalavimus
arba išleidęs monografiją, atitinkančią šio reglamento 48 punkto reikalavimus.
80. Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą, nurodydamas
disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Kartu su prašymu pateikia :
80.1. magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo) diplomo ir jo priedų
kopijas;
80.2. specializuotos medicinos praktikos licenziją (stojantieji į klinikinę doktorantūrą);
80.3. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
80.4. disertanto mokslo publikacijų sąrašą bei jų kopijas ;
80.5. parengtą disertaciją arba išleistą monografiją ;
80.6. dalinio, kuriame paruošta daktaro disertacija eksternu, vadovo atsiliepimą;- apie asmenį;
80.7. institucijos vadovo atsiliepimą apie asmenį (ne KMU darbuotojams);
80.8. išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu jie buvo) protokolus.
81. Rektoriaus įsakymu (ruošia mokslo centras) darbas nukreipiamas apsvarstyti į padalinį, kurio mokslinės
veiklos kryptis artimiausia pateiktam darbui. Padalinio posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 padalinyje
dirbančių mokslininkų bei pretendentas. Posėdyje turi būti nuspręsta, ar eksterno disertacija atitinka šio
reglamento 47 punkto reikalavimus. Jeigu priimamas sprendimas, kad pretendento disertacija netaisytina ar
pataisymai neesminiai, posėdžio protokole turi būti:
81.1. nurodyta, kas taisytina disertacijoje ir iki kada (konkreti data) disertacija turi būti pataisyta;
81.2. pasiūlytas eksterno konsultantas, kuris toliau atlieka šiame reglamente numatytas vadovo
funkcijas, o visuose dokumentuose ir būsimojoje disertacijos santraukoje jis vadinamas eksterno
konsultantu.
Posėdžio protokolas pateikiamas mokslo centrui, kuris kartu su 80 punkte nurodytais dokumentais,
siūlomo konsultanto sutikimu, moksline charakteristika bei pastarųjų 5-rių metų mokslinių publikacijų
sąrašu pateikiamas mokslo krypties doktorantūros komisijai.

82. Mokslo krypties doktorantūros komisija, gavusi dokumentus, ne vėliau kaip per šešias savaites nuo
prašymo įteikimo Rektoriui dienos:
82.1. nusprendžia ar pateikta disertacija atitinka šio reglamento reikalavimus;
82.2. teikia Senatui tvirtinti pasiūlytą konsultantą ar pasiūlo kitą; jeigu daktaro laipsnį įgyti eksternu siekia
asmuo, kuris jau studijavo doktorantūroje, bet disertacijos nepateikė, Doktorantūros komisija gali jo
konsultantu skirti buvusį vadovą arba kitą asmenį;
82.3. sprendžia eksterno jau išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų įskaitymo klausimą, nustato,
kokius dar doktorantūros studijų egzaminus ir iki kada eksternas turi išlaikyti, nustato egzaminuotojų
sudėtį ir egzaminavimo tvarką
82.4. nurodo galutinį disertacijos ir santraukos parengimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei
vieneri metai po prašymo Rektoriui įteikimo dienos.
Komisijos posėdžio protokolas pristatomas mokslo centrui.
83. Eksterno egzaminai organizuojami pagal šio reglamento 5 skyrių, o disertacija nagrinėjama ir ginama
pagal 6 skyrių.
84. Jei Doktorantūros komisija nusprendžia, kad disertacija negali būti parengta gynimui per vienerius metus
nuo prašymo įteikimo, eksternas gali apeliuoti į Universiteto senatą. Jei Senatas patvirtina komisijos
neigiamą sprendimą, pakartotinai su prašymu ginti disertaciją eksternas gali kreiptis ne anksčiau kaip po
vienerių metų.
85. Senato mokslo ir studijų komisija teikia Senatui tvirtinti mokslo krypčių doktorantūros komisijoje pasiūlytą
konsultantą. Senato nutarimas įteisinamas Rektoriaus įsakymu, kurį ruošia mokslo centras.
86. Patvirtinus Senate disertantui konsultantą bei dalinį šio reglamento 34 punkte nurodyta tvarka, sudaroma
individuali doktorantūros programa. kurioje nurodoma kokius egzaminus ir iki kada pretendentas turi išlaikyti,
nurodomi egzaminuotojai, nurodomas galutinis disertacijos gynimo terminas. Individuali doktorantūros
programa pateikiama mokslo centrui. Egzaminai laikomi šio reglamento 40 - 42 punktuose nurodyta tvarka.
87. Disertacija ginama šio reglamento 54 – 77 punktuose nurodyta tvarka.
88. Doktorantas turi teisę teikti motyvuotą apeliaciją universiteto Senatui, prašydamas keisti doktoranto
vadovą ar konsultantą, šio reglamento 27 punkto tvarka.
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