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PARAMOS UŽSIENIEČIAMS DĖSTYTOJAMS, ATVYKUSIEMS DĖSTYTI LIETUVOS
AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose
(toliau – užsieniečiai dėstytojai), teikimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) paskirtis – stiprinant
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą skatinti aukštos
kvalifikacijos užsieniečių dėstytojų pritraukimą dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
2. Parama, kurią sudaro išmoka užsieniečiui dėstytojui (toliau – parama), šio aprašo
nustatyta tvarka skiriama užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų dėstytojams ir pasaulinio
lygio mokslininkams bei praktikams, atvykstantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas dėstyti ne
trumpiau kaip 2 savaites ir ne ilgiau kaip 2 mėnesius pagal aukštosios mokyklos vykdomą
(vykdomas) studijų programą (programas) dalyką (dalykus) ar modulį (modulius) ne mažesnės kaip
3 studijų kreditų apimties, ne mažiau kaip 10 kontaktinio darbo su studentais valandų per savaitę.
Šie reikalavimai netaikomi pasaulinio lygio mokslininkams ir praktikams.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
(Žin., 2009, Nr. 54-2140) vartojamas sąvokas.
4. Paramą užsieniečiams dėstytojams skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras (toliau – Ministras), o jos išmokėjimą administruoja Ministro įgaliota institucija (toliau –
Įgaliota institucija).
5. Į paramą užsieniečiams dėstytojams gali pretenduoti Lietuvos aukštosios mokyklos,
kurios ketina priimti arba yra priėmusios užsienietį dėstytoją dėstyti pagal aukštosios mokyklos
vykdomą (vykdomas) studijų programą (programas) dalyką (dalykus) ar modulį (modulius), kuris
(kurie) yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.
6. Lėšos užsieniečių dėstytojų paramai skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija).
II. PARAMOS DYDŽIAI IR ATRANKOS KRITERIJAI
7. Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei Lietuvos aukštosios mokyklos
skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam
vizitui skiriamų lėšų.
8. Konkurso būdu skiriama parama (neatskaičiavus mokesčių) siekia:
8.1. iki 25 bazinių socialinių išmokų dydžių per savaitę – dėstytojams, kurie atitinka į
profesoriaus pareigas Lietuvos aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba
pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus arba yra pasaulinio lygio mokslininkai ar
praktikai;
8.2. iki 12 bazinių socialinių išmokų dydžių per savaitę – dėstytojams, kurie atitinka į
docento pareigas Lietuvos aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba
pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus;
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8.3. iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių per savaitę – dėstytojams, turintiems mokslo
(meno) daktaro laipsnį, bet neatitinkantiems profesoriaus ir docento pareigybėms Lietuvos
aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų.
9. Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes),
Centrinės Amerikos, Lotynų Amerikos, Okeanijos ar Šiaurės Amerikos regionų, gali būti skiriama
papildoma išmoka, kurios dydis lygus atitinkamai 8.1–8.3 punktuose numatytų bazinių socialinių
išmokų dydžių per vieną savaitę.
10. Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:
10.1. užsieniečio dėstytojo tarptautinę pedagoginę ir mokslinę darbo patirtį;
10.2. institucijos, iš kurios atvykęs užsienietis dėstytojas, tarptautinį vertinimą ir
pripažinimą;
10.3. užsieniečio dėstytojo vizito reikšmės vykdomai (vykdomoms) studijų programai
(programoms) pagrindimą;
10.4. Lietuvos aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui
finansuoti.
11. Konkursinė dėstytojų užsieniečių eilė sudaroma laikantis šio aprašo 10.1–10.4 punktų
nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka).

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
12. Konkursą dėl paramos užsieniečiams dėstytojams skyrimo kasmet, ne vėliau kaip
gruodžio mėnesį, skelbia Ministerija, o organizuoja Įgaliota institucija. Esant lėšų gegužės mėnesį
gali būti skelbiamas papildomas konkursas.
13. Lietuvos aukštoji mokykla konkurso sąlygose nustatytais terminais Įgaliotai institucijai
turi pateikti:
13.1. užpildytą ir aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą paraišką
pagal šio aprašo priede pateiktą paraiškos formą;
13.2. užsieniečio dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų
nurodyta institucija, iš kurios yra atvykęs užsienietis dėstytojas, dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir
mokslinė patirtis, įgytas išsilavinimas ir institucija, kurioje jis įgytas;
13.3. užsieniečio dėstytojo patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto Lietuvos
aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (dalykus) ar modulį (modulius);
13.4. kitus dokumentus, nurodytus konkurso sąlygose.
14. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų
konkursui teikimo dienos Ministro sudarytai komisijai pateikia informaciją apie gautas paraiškas ir
kitus reikiamus dokumentus. Komisija per vieną mėnesį nuo paskutinės dokumentų konkursui
teikimo dienos išnagrinėja gautus dokumentus ir, vadovaudamasi aprašu, pateikia siūlymų
Ministrui.
15. Užsieniečių dėstytojų, kuriems yra skirta parama, sąrašą tvirtina Ministras.
IV. PARAMOS MOKĖJIMAS
16. Užsieniečių dėstytojų paramai skirtas lėšas Ministerija skiria Įgaliotai institucijai, o
Įgaliota institucija perveda Lietuvos aukštajai mokyklai pagal pasirašytą su ja lėšų naudojimo
sutartį.
17. Apie paramai skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimą aukštosios mokyklos atsiskaito
Įgaliotai institucijai jos nustatyta tvarka, o Įgaliota institucija – Ministerijai jos nustatyta tvarka.
18. Gauta parama yra apmokestinama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Užsienietis dėstytojas, gavęs paramą dėstymui Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal
Europos Sąjungos ar kitas aukštojo mokslo rėmimo programas, negali pretenduoti į paramą,
skiriamą šio aprašo nustatyta tvarka.
20. Ginčai, kylantys dėl paramos išmokėjimo ar atsiskaitymo, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________

Paramos užsieniečiams dėstytojams,
atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose, teikimo tvarkos aprašo
priedas
PARAIŠKOS FORMA
20__ m. ________________ _____ d.
(mėnuo)

I. DUOMENYS APIE AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ
Aukštosios mokyklos pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Už paraiškos teikimą atsakingo
darbuotojo vardas, pavardė, pareigos,
el. paštas, telefonas

II. DUOMENYS APIE DĖSTYTOJĄ UŽSIENIETĮ
Vardas, pavardė
Gimimo data
Pilietybė
Valstybė, iš kurios atvykstama
Mokslo ir studijų institucija, kuri yra
nuolatinė darbo vieta
Pareigos, į kurias priimamas
dėstytojas Lietuvos aukštojoje
mokykloje

III. INFORMACIJA APIE VIZITĄ
Vizito laikotarpis
Vizito trukmė (savaitėmis)
Kontaktinio darbo su studentais
valandų skaičius vizito metu
Dėstomas dalykas (dalykai) ar
modulis (moduliai) ir jų apimtis
studijų kreditais
Studijų
programos
(programų)
pavadinimas
(pavadinimai)
ir
valstybinis kodas (kodai)
Studijų forma
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IV. PRAŠOMA PARAMA IR AUKŠTOSIOS MOKYKLOS SKIRIAMOS LĖŠOS
UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO VIZITUI FINANSUOTI
Suma neatskaičiavus
mokesčių (litais)

Finansavimo procentinis
pasiskirstymas

Prašoma parama
Papildoma išmoka pagal aprašo 9 punktą
Aukštosios mokyklos numatomos skirti lėšos
Iš viso:

100 %

V. UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO KVALIFIKACIJOS PAGRINDIMAS

VI. UŽSIENIEČIO DĖSTYTOJO VIZITO REIKŠMĖS VYKDOMAI (VYKDOMOMS)
STUDIJŲ PROGRAMAI (PROGRAMOMS) BEI AUKŠTAJAI MOKYKLAI
PAGRINDIMAS

______________________________________
Aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens
vardas, pavardė, parašas
A.V.
Data _______________

_________________

