Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties doktoranto

ATMINTINĖ
Priedas
1. Praplečiant ir paaiškinant doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo
planą, rekomenduojami tokie disertacijos ir jos dalių pristatymo terminai:
1. Likus ne mažiau kaip penkioms savaitėms iki doktorantūros komiteto posėdžio,
doktorantas išsiunčia savo darbą disertacijos vadovui.
2. Likus ne mažiau kaip keturioms savaitėms iki doktorantūros komiteto posėdžio,
doktorantas išsiunčia savo (pataisytą) darbą recenzentams ir padalinio specialistui.
3. Likus ne mažiau kaip trims savaitėms iki doktorantūros komiteto posėdžio, doktoranto
darbas svarstomas katedros (arba kito mokslo organizacinio darinio) posėdyje.
4. Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki doktorantūros komiteto posėdžio, doktorantas
išsiunčia (pataisytą) darbą recenzentams ir doktorantūros komiteto posėdį protokoluojančiam
specialistui.
2. Remiantis pasirenkamųjų studijų dalykų egzaminavimo praktikų apibendrinimu ir
rekomendacijomis, priimtomis 2015 m. lapkričio 2 d., egzamino metu gali būti vertinamas
doktoranto parengtas rašto darbas ir jo pagrindu vykstanti mokslinė diskusija su egzamino
komisijos nariais. Egzaminui doktorantas gali rengti mokslinio straipsnio projektą ir
egzamino metu jį ginti vykstant mokslinei diskusijai.
3. Doktorantui viršijus doktorantūros studijų dalyko ,,Universitetinė didaktika” nuostatų,
patvirtintų 2014 10 26, punkte 2.2. numatytą 96 akad. val. (iš jų ne mažiau kaip 48
kontaktinės valandos) ribą, kitokie doktorantų darbai nustatomi darbo santykių tvarka.
4. Katedrose arba kituose mokslo organizaciniuose dariniuose svarstomas doktorantų
disertacijas ar jų dalis rekomenduojama išsiųsti visiems padalinio nariams (įskaitant
doktorantus).
5. Svarstant doktorantų darbus, katedrų (arba kitų mokslo organizacinių darinių) posėdžiai
atviri visiems Fakulteto doktorantams ir mokslininkams. Jiems informacija apie svarstomą
disertanto darbą siunčiama tuo pačiu metu kaip ir katedros nariams.
6. Doktorantai, kurių darbai svarstomi doktorantų seminaruose ir katedrose (arba kituose
mokslo organizaciniuose dariniuose), kartu su pristatomais darbais gali pateikti jiems
rūpimus, su jų darbais susijusius klausimus, kuriuos padėtų išspręsti svarstyme dalyvaujantys
mokslininkai.
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7. Disertacijų ir jų dalių recenzijos doktorantui ir doktorantūros komiteto posėdį
protokoluojančiam specialistui pateikiamos ne vėliau kaip dieną prieš svarstymą.
8. Doktorantai organizuoja seminarus, kuriuose analizuojami ir svarstomi doktorantų darbai
(disertacijos, disertacijų dalys, moksliniai straipsniai, doktorantų parengti studijų dalykų
aprašai). Doktorantų seminaruose dalyvauja doktorantai ir Komunikacijos fakulteto
mokslininkai, o esant poreikiui gali dalyvauti ir kiti mokslininkai bei doktorantai.
9. Socialinių mokslų srityje skatinamas doktorantų bendradarbiavimas su mokslininkais ir kitais
doktorantais atliekant tyrimus ir rašant mokslinius straipsnius. Todėl doktoranto mokslinius
straipsnius, parengtus su bendraautoriais, rekomenduojama vertinti, atsižvelgiant į indėlį,
kaip vieną iš būdų įgyvendinti doktorantūros studijoms būtiną minimalaus dviejų mokslinių
straipsnių reikalavimą (autorinis indėlis publikacijoje turi būt ne mažesnis kaip 0,25 aut.
lanko)
10. Rengiant ar koreguojant su doktorantūros studijomis susijusius dokumentus, keičiant
doktorantūros studijų reikalavimus, į darbo grupes ir sprendimų priėmimo procedūras
įtraukiamas ir doktorantų atstovas.
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