Atmintinė stojantiems į doktorantūrą VU Biotechnologijos institute
Šia atmintine siekiama stojančiuosius į Biochemijos ir Chemijos inžinerijos krypčių doktorantūrą VU
Biotechnologijos institute glaustai supažindinti su pagrindiniais reikalavimais doktorantūros studijoms
•

Studijos trunka 4 metus. Jų metu reikia išlaikyti visus numatytus egzaminus, bendroje sumoje
surenkant bent 30 ECTS kreditų. Egzaminas gali vykti viešo seminaro, skaitomo BTI, ir atsakymų į
egzaminų komisijos ir klausytojų klausimus, forma. Išklausyti kursai gali būti užskaitomi vietoje
numatytų egzaminų tik išskirtiniais atvejais: (i) jeigu buvo išklausyti teoriniai, o ne praktiniai kursai
[ERASMUS praktikos, užsienio kalbų mokymai, pan. nesiskaito!], (ii) jiems pasibaigus buvo
patikrintos žinios egzamino pavidalu, (iii) pažymėjime/sertifikate yra aiškiai nurodytas suteiktų ECTS
kreditų skaičius), tačiau neviršijant pusės numatytų laikyti egzaminų, pvz. galima užskaityti kursus
vietoje vieno iš numatytų trijų arba vietoje dviejų iš numatytų keturių egzaminų. Už papildomą veiklą,
pvz. dėstymą ar laboratorinių darbų vadovavimą studentams, kreditai nėra suteikiami.

•

Prieš laikant doktorantūros egzaminą, doktorantui (ypač pradedančiajam) pirmiausiai rekomenduotina
pasikonsultuoti su doktorantūros studijas kuruojančiu administracijos darbuotoju. Doktorantas privalo
suderinti su egzaminuojančiu dėstytoju/mokslininku egzamino datą ir laiką bei pasirūpinti egzaminų
laikymo protokolu bei įsakymu dėl egzamino komisijos sudėties. Įsakymą dėl Biotechnologijos
institute laikomų doktorantūros egzaminų komisijos sudėties rengia doktorantūros studijas kuruojantis
administracijos darbuotojas, dėl įsakymų dėl kituose VU padaliniuose laikomų egzaminų komisijų
sudarymo reikia kreiptis į egzaminuojantį dėstytoją/mokslininką.

•

Išlaikius kiekvieną doktorantūros egzaminą, doktorantas privalo doktorantūros studijas kuruojančiam
administracijos darbuotojui pateikti nuskenuotą doktorantūros egzaminų protokolą.

•

Disertantams nebus leidžiama ginti disertacinio darbo, jeigu doktorantūros studijų metu gauti
rezultatai nebus paskelbti bent dviejose publikacijose. Minimalūs reikalavimai straipsniui yra šie: jis
turi būti paskelbtas periodiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor,
IF>1) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje.

•

Doktorantas privalo būti bent vienos publikacijos pirmuoju autoriumi.

•

Už Lietuvos Respublikos lėšas studijuojantiems doktorantams organizuojama 1 eilinė atestacija per
metus (rugsėjo mėnesį reikia pateikti ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį); studijuojantiems už ES lėšas
eilinė atestacija vykdoma 2 kartus per metus, kovo ir rugsėjo mėnesiais.

•

Be to, doktorantai (išskyrus "pirmamečius") savo tyrimų ataskaitas pateikia 10 min. trukmės
pranešimo pavidalu kasmetinių instituto darbuotojų ataskaitų svarstymo metu.

•

Nepažangiems doktorantams (pvz. vėluojantiems laikyti egzaminus, kitaip nusižengiantiems
doktorantūros studijų tvarkai, nevykdantiems studijų plano ar vadovo teisėtų reikalavimų, kt.), bet
kuriuo metu gali būti organizuojama neeilinė atestacija. Neatestuoti už LR lėšas studijuojantys
doktorantai
privalo
grąžinti
dalį
lėšų
(http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-irrezidentura/doktorantams/dokumentai, 2009 m. rugsėjo 30 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1228),
kuri siekia 70 bazinės socialinės išmokos dydžių (2016 metais 1 BSI siekė 38 eurus). Už ES lėšas
studijuojantiems nepažangiems doktorantams doktorantūros komiteto teikimu gali būti sustabdomas
stipendijos mokėjimas nenutraukiant doktorantūros studijų, t.y. doktorantas vykdys studijas
negaudamas stipendijos (http://www.vu.lt/studijos/studentams/finansine-parama, 2014 m. lapkričio 11
d. VU Senato nutarimas Nr. S-2014-9-8).

