LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 1995 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO
NR. 65 „DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOSE
MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO
DAKTARO STAŽĄ MOKSLININKŲ VALSTYBINEI PENSIJAI GAUTI, SĄRAŠO“
PAKEITIMO
2013 m. liepos d. Nr.
Vilnius
P a k e i č i u Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į
daktaro ar habilituoto daktaro stažą mokslininkų valstybinei pensijai gauti, sąrašo (priedas Nr. 1),
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 65
„Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar
habilituoto daktaro stažą mokslininkų valstybinei pensijai gauti, sąrašo“ (Žin., 1995, Nr. 15-363; 2003,
Nr. 58-2605; 2004, Nr. 104-3852, 2011, Nr. 137-6497) 13 punktą ir išdėstau jį nauja redakcija:
13. Vilniaus pedagoginis universitetas (buvęs Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas;
Vilniaus pedagoginis institutas) keičiamas į Lietuvos edukologijos institutą.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
___________________

DAINIUS PAVALKIS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo
ministerijos 1995 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. 65
(Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. lapkričio
7 d. įsakymo Nr. V2097 redakcija)

VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOSE MOKSLININKO
DARBAS ĮSKAITOMAS
Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ, SĄRAŠAS (PRIEDAS NR. 1)
Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

I. UNIVERSITETAI
Lietuvos žemės ūkio universitetas;
Lietuvos žemės ūkio akademija;
Žemės ūkio akademija;
Lietuvos Darbo raudonosios vėliavos
ordino žemės ūkio akademija.

1.

Aleksandro
Stulginskio
universitetas

2.

Generolo Jono
Lietuvos karo akademija
Žemaičio Lietuvos
karo akademija

3.

Kauno
technologijos
universitetas

Kauno politechnikos institutas;
Kauno A. Sniečkaus politechnikos
institutas.

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens
ūkio institutas;
Mokslinio gamybinio susivienijimo
„Lietuvos melioracija“ Lietuvos
hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio
tyrimo institutas;
Lietuvos melioracijos institutas;
Lietuvos vandens ūkio institutas;
Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės
ūkio inžinerijos institutas;
Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir
elektrifikacijos mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos
institutas;
Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas.

Kauno technologijos universiteto
Architektūros ir statybos institutas;
Architektūros ir statybos institutas
(valstybės mokslo įstaiga);
Architektūros ir statybos institutas
(valstybinis mokslo institutas);
Lietuvos statybos ir architektūros
mokslinio tyrimo institutas;
Kauno technologijos universiteto Fizikinės
elektronikos institutas;
Fizikinės elektronikos institutas;
Kauno technologijos universiteto Maisto
institutas;
Lietuvos maisto institutas (valstybės
mokslo įstaiga);
Lietuvos maisto institutas (valstybinis
mokslo institutas); Sąjunginio sviesto ir
sūrių pramonės mokslinio tyrimo instituto
Lietuvos filialas.

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

4.

Klaipėdos
universitetas

5.

Lietuvos kūno
Lietuvos kūno kultūros institutas;
kultūros akademija Lietuvos valstybinis kūno kultūros
institutas.

6.

Lietuvos muzikos Lietuvos muzikos akademija;
ir teatro akademija Vilniaus valstybinė konservatorija;
LTSR valstybinė konservatorija;
LTSR Tautų draugystės ordino
valstybinė konservatorija;
Lietuvos konservatorija.

7.

Lietuvos sveikatos Kauno medicinos universitetas;
mokslų
Kauno medicinos akademija;
universitetas
Kauno medicinos institutas;
Kauno valstybinio universiteto
medicinos fakultetas;
Lietuvos veterinarijos akademija;
Lietuvos Darbo raudonosios vėliavos
ordino veterinarijos akademija.

Institucijos, prijungtos prie universitetų

Kauno medicinos universiteto
Biomedicininių tyrimų institutas;
Kauno medicinos akademijos
Biomedicininių tyrimų institutas;
Kauno medicinos universiteto
Endokrinologijos institutas;
Lietuvos mokslinis endokrinologijos
centras;
Visasąjunginės medicinos mokslų
akademijos Endokrinologijos mokslinio
centro filialas;
Visasąjunginės medicinos mokslų
akademijos Eksperimentinis
endokrinologijos ir hormonų chemijos
instituto filialas;
Kauno medicinos akademijos
Endokrinologijos institutas;
Kauno medicinos universiteto
Kardiologijos institutas;
Širdies ir kraujagyslių mokslinio tyrimo
institutas;
Kauno medicinos akademijos
Kardiologijos institutas;
Kauno medicinos universiteto
Psichofiziologijos ir reabilitacijos
institutas;
Kardiologijos instituto Palangos filialas;
Z. Januškevičiaus širdies ir kraujagyslių

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

sistemos fiziologijos ir patologijos
mokslinio tyrimo instituto Palangos
filialas;
Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos
ir patologijos mokslinio tyrimo instituto
Palangos filialas prie Kauno medicinos
instituto;
Kauno medicinos instituto Palangos filialas
reabilitacijai ligonių su sutrikusia galvos
smegenų kraujotaka;
Kauno medicinos akademijos
Psichofiziologijos ir reabilitacijos
institutas;
Psichofiziologijos ir reabilitacijos
institutas;
Lietuvos veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės institutas;
Pabaltijo zoninė paukštininkystės bandymų
stotis;
Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo
institutas;
Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos
mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos gyvulininkystės institutas;
Lietuvos gyvulininkystės institutas
(valstybės mokslo įstaiga);
Lietuvos veterinarijos akademijos
Veterinarijos institutas;
Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo
institutas;
Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos
mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos veterinarijos institutas.
8.

Mykolo Romerio
universitetas

Lietuvos teisės universitetas;
Lietuvos teisės akademija;
Lietuvos policijos akademija.

9.

Šiaulių
universitetas

Šiaulių pedagoginis institutas;
Šiaulių mokytojų institutas;
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis
institutas.

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

10.

Vilniaus dailės
akademija

Vilniaus valstybinis dailės institutas;
LTSR valstybinis dailės institutas;
Lietuvos dailės akademija.

11.

Vytauto Didžiojo
universitetas

Stasio Šalkausko kolegija

12.

Vilniaus Gedimino Vilniaus technikos universitetas;
technikos
Vilniaus inžinerinis statybos
universitetas
institutas.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Termoizoliacijos institutas;
Termoizoliacijos institutas;
Naujų statybinių medžiagų institutas;
Sąjunginis termoizoliacinių ir akustinių
statybinių medžiagų mokslinis tyrimo
institutas; Sąjunginis Tautų draugystės
ordino kompleksinės termoizoliacinių
medžiagų ir gaminių projektavimo
tyrinėjimų, mokslinio tyrimo ir
technologinio konstravimo institutas
„Termoizoliacija“.

13.

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus valstybinis pedagoginis
institutas;
Vilniaus pedagoginis institutas.

14.

Vilniaus
universitetas

Vilniaus valstybinis universitetas;
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko
universitetas;
Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos
ordino valstybinis V. Kapsuko
universitetas;
Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos
ir Tautų draugystės ordinų valstybinis
V. Kapsuko universitetas.

Biochemijos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos biochemijos
institutas;
Biotechnologijos institutas;
Biotechnologijos institutas „Fermentas“;
Vilniaus bandomosios pramoninės
gamyklos Centrinė mokslinio tyrimo
laboratorija;
Sąjunginis taikomosios enzimologijos
mokslinio tyrimo institutas;
Mokslinis-gamybinis susivienijimas
„Fermentas“;
Taikomosios enzimologijos institutas;
Matematikos ir informatikos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos matematikos
ir kibernetikos institutas;
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir
astronomijos institutas;

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos teorinės
fizikos ir astronomijos institutas.
II. KOLEGIJOS
15.

Alytaus kolegija

16.

Kauno kolegija

17.

Kauno miškų ir
aplinkos
inžinerijos kolegija

18.

Kauno technikos
kolegija

19.

Klaipėdos
Klaipėdos kolegija;
valstybinė kolegija Klaipėdos verslo ir technologijų
kolegija.

20.

Lietuvos aukštoji
jūreivystės
mokykla

21.

Marijampolės
kolegija

22.

Panevėžio kolegija

23.

Šiaulių kolegija

24.

Utenos kolegija

25.

Vilniaus kolegija

26.

Vilniaus
technologijų ir
dizaino kolegija

Lietuvos jūreivystės kolegija

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija;
Vilniaus technikos kolegija.

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

27.

Žemaitijos kolegija

Institucijos, prijungtos prie universitetų

III. MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAI (ĮSTAIGOS)
28.

Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

Chemijos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
chemijos ir cheminės technologijos
institutas;
Darbo raudonosios vėliavos ordino
chemijos ir cheminės technologijos
institutas;
Fizikos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos fizikos
institutas;
Puslaidininkių fizikos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
puslaidininkių fizikos institutas;
Darbo raudonosios vėliavos ordino
puslaidininkių fizikos institutas.

29.

Gamtos tyrimų
centras

Botanikos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
botanikos institutas;
Geologijos ir geografijos institutas;
Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo
institutas;
Geologijos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
geografijos institutas;
Geografijos institutas;
Vilniaus universiteto Ekologijos
institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
ekologijos institutas;
Zoologijos ir parazitologijos
institutas.

30.

Inovatyvios
medicinos centras

Vilniaus universiteto
Eksperimentinės ir klinikinės
medicinos institutas;

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Eksperimentinės ir klinikinės
medicinos mokslinio tyrimo
institutas;
Eksperimentinės ir klinikinės
medicinos institutas;
Vilniaus universiteto Imunologijos
institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
imunologijos institutas;
Imunologijos institutas.
31.

Lietuvos agrarinės Lietuvos agrarinės ekonomikos
ekonomikos
institutas;
institutas
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos
mokslinio tyrimo institutas.

32.

Lietuvos agrarinių Lietuvos miškų institutas;
ir miškų mokslų
Lietuvos miškų ūkio mokslinio
centras
tyrimo institutas;
Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės institutas;
Vytėnų I. Mičiurino sodininkystės ir
daržininkystės bandymų stotis;
Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio
mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos žemdirbystės institutas;
Agrocheminių tyrimų centras;
Respublikinė agrochemijos
laboratorija;
Samališkės bandymų stoties
Samališkės zoninė agrochemijos
laboratorija;
Vokės filialo Vokės zoninė
agrochemijos laboratorija;
Lietuvos žemdirbystės mokslinio
tyrimo institutas;
Lietuvos Darbo raudonosios vėliavos
ordino žemdirbystės mokslinio
tyrimo institutas.

33.

Lietuvos
energetikos
institutas

Lietuvos mokslų akademijos
energetikos ir elektrotechnikos
institutas;

Institucijos, prijungtos prie universitetų

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

Lietuvos mokslų akademijos fizikinių
techninių energetikos problemų
institutas.
34.

Lietuvos istorijos
institutas

Lietuvos mokslų akademijos istorijos
institutas;
Istorijos institutas.

35.

Lietuvių kalbos
institutas

Lietuvos mokslų akademijos lietuvių
kalbos institutas.

36.

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Kultūros, filosofijos ir meno
institutas;
Lietuvos mokslų akademijos
filosofijos, sociologijos ir teisės
institutas;
Filosofijos, sociologijos ir teisės
institutas;
Lietuvos filosofijos ir sociologijos
institutas;
Lietuvos mokslų akademijos kultūros
ir meno institutas;
Kultūros ir meno institutas.

37.

Lietuvių literatūros Lietuvos mokslų akademijos lietuvių
ir tautosakos
literatūros ir tautosakos institutas;
institutas
Lietuvių kalbos ir literatūros
institutas.

38.

Lietuvos socialinių Socialinių tyrimų institutas;
tyrimų centras
Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
Pertvarkomos mokslinių tyrimų įstaigos

39.

Lietuvos tekstilės
institutas

40.

Teisės institutas

41.

Vilniaus
universiteto
Onkologijos

Sąjunginis tekstilės medžiagų
mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos tekstilės pramonės
mokslinio tyrimo institutas.

Lietuvos onkologijos centras.

Eil.
Nr.

Mokslo ir studijų
institucijos
pavadinimas

Mokslo ir studijų institucijos
ankstesnis pavadinimas

Institucijos, prijungtos prie universitetų

institutas

ĮSTAIGOS NETEKUSIOS VALSTYBĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ ĮSTAIGOS STATUSO
Įstaigos pavadinimas

Eil
Nr.
1.

Ekonomikos institutas;
Lietuvos mokslų akademijos ekonomikos institutas.

2.

Elektrografijos institutas „Elmatronas“;
Elektrografijos mokslinio tyrimo institutas;
Mokslinė gamybinė įmonė „Elmatronas“.

3

Elektronikos institutas „Elita“;
Ypatingas konstravimo biuras;
Organizacija a.d. 50;
Vilniaus radijo matavimo prietaisų mokslinio tyrimo institutas.

4.

Finansų institutas.

5.

Higienos institutas;
Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institutas;
Sanitarijos ir higienos institutas.

6.

Lietuvos informacijos institutas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Lietuvos informacijos institutas;
Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo
institutas;
Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas.

7.

Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institutas;
Valstybinio plano komiteto Lietuvos ekonomikos institutas;
Lietuvos ekonomikos institutas prie Ekonomikos ministerijos;
Ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos institutas;
Ekonomikos ir privatizacijos institutas (valstybinė mokslo įstaiga);
Lietuvos ūkio institutas.

8.

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas;
Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos institutas;
Respublikinis teismo medicinos ekspertizės biuras;

Įstaigos pavadinimas

Eil
Nr.

Teismo medicinos ir psichiatrijos centras;
Teismo medicinos centras;
Valstybinė teisės medicinos tarnyba;
Valstybinė teismo medicinos tarnyba;
Teismo medicinos institutas;
Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas;
Lietuvos teismo ekspertizės institutas.
9.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

10.

Pedagogikos institutas;
Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas;
Mokyklų mokslinio tyrimo institutas.

11.

Valstybinis informacinės technologijos institutas;
Valstybinis skaičiavimo technikos ir informatikos mokslinio tyrimo institutas;
Vilniaus automatizuotų valdymo sistemų projektavimo konstravimo biuras;
Automatizacijos priemonių specialus konstravimo technologinis biuras;
Valdymo sistemų projektavimo konstravimo biuras;
Skaičiavimo mašinų specialus konstravimo biuras;
Specialus konstravimo biuras prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos;
Valstybinis informacinės technologijos institutas „Viti“.

12.

Valstybinis Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institutas „Lira“;
Įmonė p. d. 304;
Įmonė p. d. B 8574;
Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo institutas.

13.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Nepertraukiamo mokymo centras.

14.

Lietuvos mokslų akademija;
LTSR Tautų draugystės ordino mokslų akademija.
_______________________

