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PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ)
LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRE 2017 METAIS
TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centre (toliau – Centre) 2017 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos
studijas (doktorantūrą) 2017 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
1.2 Doktorantūros mokslo kryptys (jos gali būti tikslinamos), į kurias organizuojamas priėmimas,
sąrašas:

Krypties
kodas

Mokslo
kryptis

01 A
04 A

Agronomija
Miškotyra

Doktorantūros
institucija
LAMMC
LAMMC

Administruojantis
(koordinuojantis)
universitetas
ASU
ASU

Studijų
forma ir
trukmė
metais
NL
Iš
4
6
4
6

Suteikiamas mokslo laipsnis
Žemės ūkio mokslų daktaras
Žemės ūkio mokslų daktaras

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, Iš – ištęstinės studijos.

1.3 Į Agronomijos, Miškotyros mokslo krypčių doktorantūrą doktorantai priimami atviro
konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį
laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.
1.4 Priėmimo konkursą į Agronomijos krypties doktorantūrą skelbia Agronomijos krypties
doktorantūros komitetas, organizuoja Centro mokslinis sekretorius. Konkursą į Miškotyros
krypties doktorantūrą skelbia Miškotyros krypties doktorantūros komitetas, organizuoja
Centro Miškų instituto mokslinis sekretorius.
1.5 Priėmimą vykdo Centro direktoriaus įsakymu sudarytos Agronomijos ir Miškotyros mokslo
krypčių doktorantų priėmimo komisijos, sudarytos iš doktorantūros komitetų narių bei Centro
administracijos atstovų. Konkurso tvarka atskirai priimama į mokslo krypčių Doktorantūros
institucijų tematikas. Į pokalbį su Doktorantų priėmimo komisijos nariais privalo atvykti visi
stojantieji (galimas dalyvavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis).
1.6 Konkurse dalyvauja tik tie stojantieji, kurie laiku pateikė visus nurodytus dokumentus.
2. Konkursinio balo sudarymas
2.1 Asmenys, pageidaujantys studijuoti ir atlikti tyrimus Agronomijos ir Miškotyros mokslo
krypčių doktorantūroje, turi atitikti pasirengimui nustatytus reikalavimus. Jie atrenkami
konkursinės eilės tvarka pagal suminį konkursinį balą, kuris apskaičiuojamas pagal
magistrantūros studijų rezultatus, užsienio kalbos mokėjimą, paskelbtus mokslo straipsnius,
mokslinį referatą ir motyvacinį pokalbį.
2.2 Konkursinis balas (KB) skaičiuojamas pagal formulę:
KB = 0,3MDV+0,1BD +0,2UK+0,1PB+0,3MP,
kur: MDV – magistro diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo/priedėlio
bendras pažymiu vidurkis;
BD – baigiamojo darbo įvertinimas balais;
UK – užsienio kalbos testo įvertinimas balais (dešimtbalėje sistemoje);

PB – mokslinių publikacijų įvertinimas balais. Taškus už mokslines publikacijas skiria
doktorantų priėmimo komisija, atsižvelgdama į žurnalo, kuriame atspausdintas mokslinis
straipsnis lygį. Taškai gali būti skiriami ir už mokslinę publikaciją, priimtą spaudai (po
recenzavimo procedūros), jeigu pateikiama tokį faktą patvirtinantį mokslo žurnalo
redkolegijos išduotą pažymą.
MP – motyvacinio pokalbio įvertinimas balais. 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. Didžiausias balas už motyvacinį
pokalbį – 10.
2.3 Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių suteikiama:
 paskelbusiems pasirinktos mokslo krypties publikacijas;
 turintiems patirtį mokslinėje veikloje bei pasiekimų moksliniuose tyrimuose ir
eksperimentinėje plėtroje (MTEP);
 magistrantūros studijos kryptis artima doktorantūros mokslo krypčiai.
3. Priėmimo vykdymas
3.1 Priėmimas į nuolatines ir ištęstines studijas vyksta tuo pačiu metu
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Konkurso į agronomijos ir miškotyros
Balandžio 25 d.
doktorantūrą skelbimas
Prašymų dalyvauti konkurse į
Balandžio 25 d. – birželio 29 d.
agronomijos krypties doktorantūrą
priėmimas ir dokumentų registracija
Agronomijos krypties priėmimo
Liepos 3 d. 13 val.
komisijos posėdis (stojančiojo
(Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 1-12 kab.)
dalyvavimas būtinas)
Prašymų dalyvauti konkurse į
Balandžio 25 d. – birželio 27 d.
miškotyros krypties doktorantūrą
priėmimas ir dokumentų registracija
Miškotyros krypties priėmimo
Birželio 29 d. 13 val.
komisijos posėdis (stojančiojo
Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.
dalyvavimas būtinas)
Apeliacijų priėmimas
gali būti pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro direktoriui raštu per kitą darbo dieną po
Priėmimo komisijos posėdžio
Apeliacijų nagrinėjimas
išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo.
4. Prašymų ir dokumentų pateikimas
4.1 Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą (1 priedas) Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
4.2 Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos
disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius
dokumentus:
 magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų
priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
 dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
 mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
 paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

5. Informacijos teikimas ir dokumentų priėmimas
5.1 Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms,
pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei.
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8-34737752, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt ,
puslapis internete www.lammc.lt
5.2 Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms,
pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei
sekretorei Dianai Lukminė. Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r., tel. 8-37547221, el. paštas
ekonsk@mi.lt , puslapis internete www.lammc.lt
6. Baigiamosios nuostatos
6.1 Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų pagal Doktorantūros institucijų turimas kvotas arba
mokslo metų pradžioje dalis priimtųjų neatvyksta studijuoti, Centro mokslinis sekretorius gali
organizuoti antrąjį priėmimo etapą, kuris vykdomas ta pačia tvarka.
6.2 Nepatekę konkurso būdu į valstybės finansuojamas vietas, stojantieji, Komitetui pasiūlius, gali
rinktis mokamas doktorantūros studijas, mokėdami Doktorantūros institucijos, su kurią
pasirašys sutartį, nustatytą doktorantūros studijų mokestį.
Metinė studijų kaina
Mokslų kryptis
Agronomija
Miškotyra

Studijų forma

Metinė studijų kaina, Eur

nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė

8250
5500
8250
5500

6.3 Stojantys į doktorantūrą užsienio valstybių piliečiai, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį
arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomą, kartu su 4.2 punkte nurodytais
dokumentais papildomai pateikia užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo patvirtinimo
dokumentą.
6.4 Užsienio valstybių piliečiai konkurse dalyvauja bendra tvarka. Ne ES šalių piliečiai, priimti į
doktorantūros studijas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą gyventi Lietuvos
Respublikoje.

