INFORMACIJA DĖL DAKTARO DISERTACIJOS
MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINIO PAGRINDU GYNIMO
Doktoranto vadovo siūlymu, Chemijos krypties doktorantūros komitetui (toliau – Komitetui) pritarus,
kaip disertacija gali būti teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju
disertaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties apžvalga, santrauka lietuvių ar užsienio
kalba (ne ta kalba, kuria parengta apžvalga) ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos.
Svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose (iš kurių
bent viename disertantas įrašytas pirmuoju bendraautoriumi arba yra vienintelis autorius), atspausdintuose
tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science
(CA WoS) duomenų bazėje.
Disertacijos santraukoje ar apžvalgoje, kuri rengiama kai disertacija teikiama ginti mokslinių straipsnių
rinkinio pagrindu, turi būti apibrėžta disertacijoje nagrinėjama mokslo problema, išdėstyti mokslinio darbo
tikslai ir uždaviniai, atskleistas mokslinio darbo naujumas, trumpai aprašyta tyrimų metodika, svarbiausi
rezultatai bei jais pagrįstos doktoranto ginamos išvados ir trumpos žinios apie doktorantą. Disertacijos
santraukos apimtis – ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1 autorinis lankas, rengiama lietuvių arba anglų
kalba (kita kalba, nei parašytas disertacijos tekstas). Disertacijos santrauka turi būti parašyta taisyklinga kalba,
laikantis raštvedybos normų ir kalbos kultūros reikalavimų.
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją mokslinių straipsnių pagrindu, kai:
1. yra išlaikęs visus doktoranto darbo plane numatytus egzaminus;
2. disertacijos tema svarbiausius tyrimų rezultatus yra paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose
straipsniuose (iš kurių bent viename disertantas įrašytas pirmuoju bendraautoriumi arba yra
vienintelis autorius), atspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo
rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje;
3. disertacijos tema tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose
moksliniuose renginiuose;
4. Yra stažavęsis užsienio mokslo ir studijų institucijoje (institucijose) (rekomenduotina).
5. Parengęs disertacijos pradinį variantą.
Likus 6 savaitėms iki disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare:
Komiteto pirmininkui reikia pristatyti:
1. Doktoranto vadovo siūlymą disertaciją ginti mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu (siūlyme turi būti
nurodyta koks doktoranto indelis į paskelbtas publikacijas);
2. Doktoranto prašymą dėl disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare (pavyzdys prisegamas);
El. paštu aleksandra.prichodko@chf.vu.lt reikia atsiųsti:
1. Disertacijos pavadinimą;
2. Parengtos disertacijos rankraštį;
3. Dviejų rekomenduojamų recenzentų vardą, pavardę, instituciją, mokslo kryptį (pvz.: doc. dr. Vardas
Pavardė (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).
Komiteto pirmininkas, gavęs doktoranto prašymą ir vadovo siūlymą disertaciją ginti mokslinių
straipsnių rinkinio pagrindu, ne vėliau kaip per dvi savaites (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius) surengia
Komiteto posėdį, kuriame paskiriami recenzentai (rekomenduojama, kad vienas recenzentas būtų iš užsienio
mokslo ir studijų institucijos).
Likus mėnesiui iki disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare doktorantas recenzentams
išsiunčia disertacijos rankraštį. Recenzentai išsamiai susipažįsta su darbu ir per mėnesį savo vertinimus
pateikia raštu ir, jei yra galimybė, pristato disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare metu.

Disertacijos svarstymas išplėstiniame seminare:
Išplėstiniame seminare įvertinami doktoranto išlaikyti egzaminai, dalyvavimas moksliniuose
renginiuose ir stažuotėse, parengtą disertacija, doktoranto paskelbti moksliniai straipsniai ir doktoranto indelis
į parengtas publikacijas, doktoranto gebėjimai ir priimamas sprendimas:
1. disertacija parengta tinkamai ir atitinka reikalavimus, doktorantas yra įvykdęs doktoranto darbo plano
reikalavimus ir disertacija, atsižvelgus į recenzentų ir FTMC darbuotojų pastabas, gali būti teikiama gynimui
mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu;
2. disertaciją reikia taisyti. Disertacija grąžinama disertantui, pataisyta disertacija vėl svarstoma
išplėstiniame seminare po to, kai su pataisymais susipažinę recenzentai ne vėliau kaip per mėnesį pateikia
savo išvadas;
3. disertacija netenkina jai keliamų reikalavimų ir grąžinama disertantui tolimesniam rengimui.
Jeigu disertacija atitinka jai keliamus reikalavimus, likus ne mažiau kaip 8 savaitėms iki numatyto
disertacijos gynimo
Komitetui pristatomas disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare protokolas, kuriame turi būti:
1.
Doktoranto vardas pavardė;
2.
Disertacijos pavadinimas;
3.
Numatoma kokia kalba bus ginama disertacija;
4.
Tarybos disertacijai ginti sudėtis (pirmininkas ir 4 nariai). Gynimo tarybos nariai turi atitikti
Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamento 1 priede nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Gynimo tarybos nariai turi vykdyti mokslinius tyrimus, kurie yra artimi ginamos disertacijos temai.
Tarp gynimo tarybos narių ir disertanto ar jo vadovo bei konsultanto negali kilti interesų konfliktas.
Gynimo tarybos narys negali turėti bendrų publikacijų su disertantu, o daugiau kaip pusė gynimo tarybos
narių turi per paskutinius penkerius metus neturėti bendrų publikacijų su disertanto vadovu.
Rekomenduojama, kad ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir studijų
institucijos.
5.
Disertacijos gynimo data, laikas, vieta.
6.
Egzaminų ir publikacijų atitikimas Doktorantūros nuostatų reikalavimams. Nurodyti keliuose
straipsniuose (kiek iš jų įtraukti į Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazę) publikuoti
doktorantūros tematika atliktų tyrimų rezultatai. Keliose (kiek iš jų tarptautinių) konferencijose pristatyti
doktorantūros tematika atliktų tyrimų rezultatai.
El. paštu aleksandra.prichodko@chf.vu.lt reikia atsiųsti:
1.
Prašymas adresuotas Vilniaus universiteto rektoriui leisti ginti disertaciją;
2.
Disertacijos el. versiją (apžvalga, santrauka ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema
kopijos);
3.
Išplėstinio seminaro protokolą (.doc ar .docx formatu);
4.
Lietuvos ar užsienio institucijų sąrašą, kurioms bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti
disertaciją ir disertacijos santrauką (pavyzdys prisegamas). Adresatų sąraše turi būti mažiausiai 20 adresatų.
Bendrojo sąrašo keisti nereikia. Papildome sąraše neturi būti gynimo tarybos narių;
5.
Skelbimą dėl gynimo (pavyzdys prisegamas).
Komiteto protokolas parengiamas per 1 savaitę. Doktorantas pasiima šį protokolą kartu su pasirašytų
Lietuvos ar užsienio institucijų, kurioms bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti disertaciją ir
disertacijos santrauką sąrašu iš dekanato ir kartu su kitais dokumentais (išvardintais
https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/disertaciju-gynimas?id=3780)
ir
įteikia
Vilniaus
universiteto Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui (Universiteto g. 3, 109 kab.).

