
Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą užimti pareigas toliau 

išvardytose katedrose ir mokslo padaliniuose: 

 

I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE 

 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 

1. Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 004 Aplinkos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

2. Pastatų energetikos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 006 Energetika ir termoinžinerija) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 006 Energetika ir termoinžinerija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: T 006 Energetika ir termoinžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

ELEKTRONIKOS FAKULTETE 

3. Elektros inžinerijos katedroje: 

 lektoriaus (mokslo kryptis: T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija) – 1 vieta (0,5 etato). 

 

4. Elektroninių sistemų katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija) – 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija) – 2 vietos (1 etatas, 

1 etatas). 

  

5. Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija) - 3 vietos (0,5 etato, 

0,5 etato, 0,5 etato). 

  

FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

6. Chemijos ir bioinžinerijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 0,5 etato); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 005 Chemijos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

7. Grafinių sistemų katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: T 007 Informatikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

  

8. Informacinių sistemų katedroje: 
 docento (mokslo kryptis: T 007 Informatikos inžinerija) - 3 vietos (1 etatas, 0,5 etato, 

0,5 etato). 

  

9. Informacinių technologijų katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 007 Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 007 Informatikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas); 



2 

 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: T 007 Informatikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 1 etatas). 

  

10. Matematinio modeliavimo katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: N 001 Matematika) - 1 vieta (1 etatas). 

  

11. Matematinės statistikos katedroje: 

 lektoriaus (mokslo kryptis: N 001 Matematika) - 1 vieta (1 etatas). 

  

MECHANIKOS FAKULTETE 

12. Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedroje: 

 docento (Mokslo kryptis: T 009 Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

13. Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 009 Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 009 Mechanikos inžinerija) - 2 vietos (1 etatas, 0,5 etato). 

 

14. Mechanikos mokslo institute, Eksperimentinės mechanikos laboratorijoje: 

 vyriausiojo mokslo darbuotojo (mokslo kryptis: T 009 Mechanikos inžinerija) - 1 vieta 

(1 etatas). 

  

STATYBOS FAKULTETE 

15. Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: T 002 Statybos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

16. Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 002 Statybos inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETE 

17. Automobilių inžinerijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 docento (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

18. Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (1 etatas). 

 

19. Transporto ir logistikos kompetencijos centre: 

 vyriausiojo mokslo darbuotojo (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta 

(1 etatas). 

  

ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTE 

20. Aviacijos technologijų katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 
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21. Aeronautikos inžinerijos katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: T 004 Aplinkos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 asistento (mokslo kryptis: T 003 Transporto inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 asistento (mokslo kryptis: T 009 Mechanikos inžinerija) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

II. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE 

 

ARCHITEKTŪROS FAKULTETE 

22. Urbanistikos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: H 003 Menotyra) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: H 003 Menotyra) - 1 vieta (1 etatas). 

 

23. Dizaino katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: H 003 Menotyra) - 1 vieta (0,5 etato). 

  

MECHANIKOS FAKULTETE 

24. Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: S 003 Vadyba) - 1 vieta (1 etatas). 

 

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETE 

25. Logistikos ir transporto vadybos katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: S 003 Vadyba) - 1 vieta (1 etatas). 

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETE 

26. Ekonomikos inžinerijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: S 004 Ekonomika) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: S 004 Ekonomika) - 4 vietos (1 etatas, 1 etatas, 0,5 etato, 

0,5 etato). 

 

27. Finansų inžinerijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: S 004 Ekonomika) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: S 004 Ekonomika) - 3 vietos (1 etatas, 1 etatas,  0,5 etato). 

  

28. Teisės katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: S 001 Teisė) - 1 vieta (1 etatas). 

 

29. Verslo technologijų ir verslininkystės katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: S 003 Vadyba) - 1 vieta (0,5 etato). 
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KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ FAKULTETE 

30. Pramogų industrijų katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: S 005 Sociologija; S 007 Edukologija; S 008 Komunikacija 

ir informacija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 docento (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija) - 1 vieta (0,5 etato); 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija) - 1 vieta (1 etatas). 

  

31. Kūrybos komunikacijos katedroje: 

 profesoriaus (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija) - 1 vieta (1 etatas); 

  

 docento (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija, S 005 Sociologija) - 1 vieta 

(1 etatas); 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija) – 1 vietos (1 etatas). 

  

 32. Filosofijos ir kultūros studijų katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: S 008 Komunikacija ir informacija, S 005 Sociologija, S 007 

Edukologija) - 1 vieta (0,5 etato); 

33. Profesinės kalbos studijų centro Užsienio kalbų skyriuje: 

 docento (mokslo kryptis: H 004 Filologija, specialybės anglų k.) – 1 vieta (1 etatas); 

  

 lektoriaus (mokslo kryptis: H 004 Filologija, specialybės anglų k.) – 1 vieta (1 etatas). 

  

III. SCENOS IR EKRANO MENŲ, VAIZDUOJAMŲJŲ MENŲ SRITYSE 

 

FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE 

34. Grafinių sistemų katedroje: 

 docento (mokslo kryptis: C 001 Muzika) - 1vieta (0,5 etato). 

 

Pareiginės algos bazinis dydis (neatskaičius mokesčių): 

profesoriaus, vyriausiojo mokslo darbuotojo – 2236,50 Eur; 

docento – 1753,70 Eur; 

lektoriaus – 1441,30 Eur; 

asistento – 1299,30 Eur. 

 

Reikalavimai pretendentams ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 
https://vilniustech.lt/uploads/files/dir4499/dir224/dir11/5_0.php  

 

Dokumentai priimami iki 2022-06-08 (imtinai) Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11, 

SRC 701 kab., tel. 8 5 274 4941 arba el. paštu konkursas@vilniustech.lt.  

 

Dokumentai, siunčiami el. paštu, turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Dokumentus 

pasirašyti galima BĮ Registrų centro Elektroninių dokumentų pasirašymo ir mainų portale 

https://www.gosign.lt/ (šiame portale nėra galimybės pasirašyti su „Smart-ID“), 

https://www.dokobit.com/ arba rinktis kitą galimą alternatyvą. PDF sujungti siūlome naudoti „PDF 

Swarkn“ programėlę, kurią galima atsisiųsti adresu https://shorturl.at/jvUVZ.  
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