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Kaip paskelbti apie disertacijos gynimą?
1. Universitetus, turinčius teisę sudaryti daktaro disertacijų gynimo tarybas, prašome paskirti asmenis,
įgaliotus universiteto vardu interneto svetainės www.lmt.lt skelbimų duomenų bazėje skelbti informaciją
apie disertacijų gynimą, ir apie tai oficialiu laišku pranešti Lietuvos mokslo tarybai (Gedimino pr. 3, 01103,
Vilnius). Lietuvos mokslo taryba įgaliotam asmeniui nurodys vartotojo vardą ir slaptažodį skelbimų
tekstams rengti, skelbti ir, prireikus, redaguoti.
2. Įgaliotas asmuo prisijungia prie skelbimų duomenų bazės, įvesdamas jam suteiktą vardą ir slaptažodį
svetainėje numatytuose prisijungimo laukuose.
3. Įgaliotas asmuo, šioje svetainėje skelbdamas pranešimus, gali:
 kurti skelbimą apie doktorantūros gynimą. Paruošus skelbimą (užpildžius skelbimo laukus), jam
paskelbti būtina pažymėti laukelį <Publikuota>;
 koreguoti doktorantūros gynimo skelbimą, kurio terminas nepasibaigęs;
 susipažinti su doktorantūros gynimo skelbimu, kurio terminas pasibaigęs.
Keturios iliustracijos, kaip skelbti apie disertacijų gynimą:
1.-
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Kaip paskelbti apie konkursus eiti pareigas?
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 3 dalimi mokslo ir studijų institucijos įpareigotos
Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje skelbti pranešimus apie konkursus eiti dėstytojų ir mokslo darbuotojų
pareigas.
1. Mokslo ir studijų institucijos, norinčios interneto svetainės www.lmt.lt skelbimų duomenų bazėje skelbti
informaciją apie konkursus eiti pareigas, turi paskirti atsakingą asmenį ir apie tai oficialiu laišku pranešti
Lietuvos mokslo tarybai (Gedimino pr. 3, 01103, Vilnius). Lietuvos mokslo taryba įgaliotam asmeniui
nurodys vartotojo vardą ir slaptažodį skelbimų tekstams rengti, skelbti ir, prireikus, redaguoti.
2. Įgaliotas asmuo prisijungia prie skelbimų duomenų bazės įvesdamas jam suteiktą vardą ir slaptažodį
svetainėje numatytuose prisijungimo laukuose.
3. Įgaliotas asmuo, šioje svetainėje skelbdamas pranešimus, gali:
 kurti skelbimą apie konkursą eiti pareigas. Paruošus skelbimą (užpildžius skelbimo laukus), jam
paskelbti būtina pažymėti laukelį <Publikuota>;
 koreguoti konkurso eiti pareigas skelbimą, kurio terminas nepasibaigęs;
 susipažinti su konkursų eiti pareigas skelbimu, kurio terminas pasibaigęs.
4. Lietuvos mokslo taryba savo tinklalapyje paskelbs ir mokslo ir studijų institucijų dokumentus,
reglamentuojančius konkursus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti. Šių dokumentų elektronines
versijas DOC, DOCX arba PDF formatu prašome siųsti elektroniniu adresu matas.viliunas@lmt.lt.
Keturios iliustracijos, kaip skelbti apie konkursus eiti pareigas:
1.
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