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DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į MAGISTRANTŪROS IR DOKTORANTŪROS STUDIJAS 

   

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) 

išnagrinėjo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2019 m. gegužės 31 d. raštą Nr. 2726 ,,Dėl 

studentų priėmimo į magistrantūros ir doktorantūros studijas 2019 m.“. 

 Atkreipiame dėmesį, kad yra parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių 

pakeitimo, papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 

(toliau – įstatymo projektas). Įstatymo projekte tikslinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo 77 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatas, numatoma, kad magistrantūros ir doktorantūros studijų 

vietų skaičius mokslo ir studijų institucijoms tvirtins švietimo, mokslo ir sporto ministras išnagrinėjęs 

Lietuvos mokslo tarybos pasiūlymus, kurie bus parengti vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad įstatymo projektas buvo teiktas derinti Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijai, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai, Lietuvos studentų sąjungai ir 

Vilniaus universiteto studentų atstovybei. Šiuo metu įstatymo projektas yra paskelbtas Lietuvos 

Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

 Atsižvelgdami į tai, kad įstatymo projekte numatoma, jog magistrantūros ir 

doktorantūros studijų vietų skaičius mokslo ir studijų institucijoms tvirtins švietimo, mokslo ir sporto 

ministras išnagrinėjęs Lietuvos mokslo tarybos pasiūlymus, kurie bus parengti vadovaujantis 

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, prašytume Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos ir Lietuvos mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijos iki 2019 m. rugsėjo 20 

d. pateikti pasiūlymus dėl magistrantūros ir doktorantūros studijų vietų nustatymo ir paskirstymo 

mokslo ir studijų institucijoms principų. 
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