INFORMACIJA DĖL DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMO
Disertaciją, kaip vientisą darbą sudaro: disertacijos tekstas, santrauka (parašyta kita kalba nei disertacija) ir
mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba, laikantis
raštvedybos normų ir kalbos kultūros reikalavimų. Disertacijos tekstas rašoma lietuvių kalba arba anglų kalba,
jei pritaria Komitetas – kita nei lietuvių ar anglų kalba. Rekomenduojama disertacijos teksto apimtis 4–10
autorinių lankų, o santraukos ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1 autorinis lankas (vieną autorinį lanką sudaro
40 000 spaudos ženklų).
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją po to, kai:
1. išlaiko visus doktorantūros plane numatytus egzaminus;
2. esminius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose tarptautiniuose
mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS)
duomenų bazėje;
3. pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;
4. atitinka kitus reglamente nustatytus reikalavimus.
Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki daktaro disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare doktorantui
reikia:

Doktorantūros komiteto pirmininkui pristatyti prašymą dėl disertacijos svarstymo išplėstiniame
seminare (pavyzdį prisegu);

El. paštu aleksandra.prichodko@chf.vu.lt atsiųsti savo disertacijos pavadinimą ir dviejų recenzentų
vardą, pavardę, instituciją, mokslo kryptį, pvz.:
1. Doc. dr. Vardas Pavardė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);
2. Prof. habil. dr. Vardas Pavardė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija –
N 003).
Parengtą disertaciją doktorantas pristato išplėstiniame seminare dalyvaujant doktoranto vadovui ir
konsultantui. Išplėstiniame seminare įvertinama disertacija, doktoranto paskelbti moksliniai straipsniai, išlaikyti
egzaminai, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir priimamas sprendimas, ar disertacija atitinka disertacijai
keliamus reikalavimus ir gali būti teikiama viešam gynimui.
Po daktaro disertacijos svarstymo išplėstiniame seminare reikia:

Į VU Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanatą (dr. Aleksandrai Prichodko) pristatyti FTMC
protokolo kopiją, 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 negali turėti
interesų konflikto su disertantu arba jo moksliniu vadovu. Doktoranto mokslinis vadovas negali būti gynimo
tarybos narys. Ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos. Jei
darbas atliktas mokslo krypčių sandūroje gynimo taryboje, gali būti ir kitų mokslo krypčių mokslininkai.
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 atsiųsti:
1.
Išplėstinio seminaro protokolą (.doc ar .docx formatu);
2.
Lietuvos ar užsienio institucijų sąrašą, kurioms bus siunčiamas pranešimas apie numatomą ginti
disertaciją ir disertacijos santrauką (pavyzdį prisegu). Adresatų sąraše yra 3 adresatai, kuriems privaloma siųsti
disertacijos santrauką. Bendrojo sąrašo keisti nereikia. Doktorantui pageidaujant galima įrašyti papildomus
adresatus. Papildome sąraše neturi būti gynimo tarybos narių.

Gavus šiuos dokumentus ir reikalingą informaciją po 5 darbo dienų bus paruoštas Doktorantūros
komiteto protokolas dėl disertacijos gynimo. Doktorantas iš dekanato pasiima Doktorantūros komiteto protokolą,
disertacijos
santraukos
adresatų
sąrašą
ir
kartu
su
kitais
dokumentais
(išvardintais
https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/disertaciju-gynimas) nuneša į Vilniaus universiteto
Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių (Universiteto g. 3, 109 kab.).
DAKTARO DISERTACIJOS IR DISERTACIJOS SANTRAUKOS MINIMALUS EGZEMPLIORIŲ
SKAIČIUS:
Disertacija:
2 – į Vilniaus universiteto biblioteką (2 egz.);
1 – į FTMC biblioteką;
5 – gynimo tarybos nariams;
1 – į Lietuvos Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką (po gynimo);
+ tiek kiek reikia disertantui (sau, vadovui, katedrai ir t. t.).
Minimalus skaičius – 9; rekomenduojama spausdinti – 15-20.
Disertacijos santrauka:
1– į Vilniaus universiteto biblioteką;
1 – į FTMC biblioteką;
2 – į Lietuvos Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką;
5 – gynimo tarybos nariams
+ tiek kiek reikia disertantui (sau, vadovui, katedrai, papildomiems adresatams ir t. t.).
Minimalus skaičius – 9; rekomenduojama spausdinti – 15.

