
Kur užpildyti MOKSLININKO PROFILĮ? Kur rasti ATESTACINĘ KORTELĘ ir PUBLIKCIJŲ 

SĄRAŠĄ prie jos? 

1. Einame į https://portalcris.lsmuni.lt/ 

2. Spaudžiame su pele pažymėtoje vietoje. (Paveikslėliuose apačioje parodyta kur reikia 

paspausti žingsnis po žingsnio) 

 

 

SPAUSTI ČIA 

https://portalcris.lsmuni.lt/


 

 

 

 

 

 



 

 

3. Jungiamės su savo universiteto prisijungimais. 

 

 

 

 

 

 



4. Spaudžiame su pele pažymėtoje vietoje. 

 

 

 

 

 



5. PATENKAME Į MOKSLININKO PROFILĮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kiekvienas skyrelis atestacinėje korteleje yra susietas su atitinkama mokslininko profilio sritimi. Pvz.:  

          ATESTACINĖS KORTELĖS SKYRIUS    MOKSLININKO PROFILIO SRITIS (Bendra informacija) 

 

 

 

 

 

 

  

Vardenis Pavardenis 

Profilio srities 

pavadinimas 



          ATESTACINĖS KORTELĖS SKYRIUS    MOKSLININKO PROFILIO SRITIS (Paskaitos) 

 

 

 

 

Peržiūrint suvestus duomenis mokslininko profilyje juos galima išsirikiuoti pagal atitinkamus stulpelius 

paspaudinėjus rikiavimo mygtukus. 

 

 

 

 

  

Profilio srities 

pavadinimas 

Skyrelio 

pavadinimas 
Eilučių skaičiaus 

nustatymas 

Rikiavimo mygtukai 



 

ATITINKAMAI IŠVARDINTI VISŲ ATESTACINĖS KORTELĖS SKYRELIŲ ATITINKAMOS SRITYS MOKSLININKO PROFILYJE:  

 

          ATESTACINĖS KORTELĖS SKYRIUS   MOKSLININKO PROFILIO SRITIS 

  

I. Pedagoginė veikla 

1. Paskaitos 

2. Tutoriniai užsiėmimai, seminarai, pratybos  

3. Vadovavimas studentų baigiamiesiems                 

darbams 

4. Vadovavimas studentų mokslinei veiklai 

5. Edukacinės kompetencijos tobulinimas 

6. Edukacinis tarptautiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaitos 

Tutoriniai užsiėmimai, seminarai 

Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams 

Vadovavimas studentų mokslinei veiklai 

Edukacinės kompetencijos tobulinimas ir edukacinis 

tarptautiškumas 

 

 

 

 

 

https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/educational.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/tutorial.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/supervision.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/supervisionresearch.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/intership.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/intership.html


 

 

          ATESTACINĖS KORTELĖS SKYRIUS   MOKSLININKO PROFILIO SRITIS 

 

 

II. Mokslinė veikla 

1. Mokslinis tiriamasis darbas 

2. Mokslininkų rengimas:  

3. Publikacijos (Suvestinė sugeneruojama automatiškai iš 

kitų sistemų duomenų) 

4. Mokslinės ekspertizės 

5. Mokslo projektai papildomam finansavimui gauti 

6. Pranešimai moksliniuose renginiuose (skaičius):  

III. Praktikos darbas 

Kita, atestuojamojo nuomone, reikšminga veikla 

 

 

 

 

 

 

Mokslinis tiriamasis darbas 

Mokslininkų rengimas 

 

Mokslinės ekspertizės 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose 

Praktikos darbas 

Kita reikšminga veikla 

 

 

https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/scientificresearch.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/training.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/scientific.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/present.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/practiceprofile.html
https://lsmuni.lt/cris/cris/rp/rp00200/practiceprofile.html


KAIP DUOMENYS PATENKA Į SISTEMĄ IR KAIP ATRENKAMI Į ATESTACINĘ KORTELĘ? 

I. Pedagoginė veikla 

1. Paskaitos  

Studentams – Atnaujinta: nuo 2021/2022m.m. duomenys STUDENTAMS bus imamai iš tvarkaraščių ir jie pateks tiesiai į atestacinę kortelę, todėl jei kas 

neatitinka reikia kreiptis, kad sutvarkytų valandas tvarkaraštyje. Į atestacinę kortelę traukiami duomenys už paskutinius 2 mokslo metus.  

Rezidentams – Paskaitų valandas rezidentams pildo padalinių studijų administratorės tiesiai į kiekvieno dėstytojo profilį. Dėl klausimų susijusių su šia 

sritimi maloniai prašome kreiptis į Jūsų padalinio studijų administratorę.  

Tobulinimo kurso klausytojams – Paskaitų tobulinimo kurso klausytojams, pasibaigus kiekvienam profesinės kvalifikacijos kėlimo kursui, pildo padalinių 

studijų administratorės į MEDAS sistemą. Iš Medas sistemos duomenys eksportuojami tiesiai į atestacinę kortelę. Dėl klausimų susijusių su šia sritimi 

maloniai prašome kreiptis į Jūsų padalinio studijų administratorę.  

Doktorantams – paskaitos doktorantams įvedamos ranka tiesiai į atitinkamą mokslininko profilio sritį.  

2. Tutoriniai užsiėmimai, seminarai, pratybos 

Studentams – Atnaujinta: nuo 2021/2022m.m. duomenys STUDENTAMS bus imamai iš tvarkaraščių ir jie pateks tiesiai į atestacinę kortelę, todėl jei kas 

neatitinka reikia kreiptis, kad sutvarkytų valandas tvarkaraštyje. Į atestacinę kortelę traukiami duomenys už paskutinius 2 mokslo metus.  

Rezidentams – seminarų, pratybų ir tutorinių užsiėmimų valandas rezidentams pildo padalinių studijų administratorės tiesiai į kiekvieno dėstytojo profilį. 

Dėl klausimų susijusių su šia sritimi maloniai prašome kreiptis į Jūsų padalinio studijų administratorę.  

Tobulinimo kurso klausytojams – pratybų valandas tobulinimo kurso klausytojams, pasibaigus kiekvienam profesinės kvalifikacijos kėlimo kursui, pildo 

padalinių studijų administratorės į MEDAS sistemą. Iš Medas sistemos duomenys eksportuojami tiesiai į atestacinę kortelę. Dėl klausimų susijusių su šia 

sritimi maloniai prašome kreiptis į Jūsų padalinio studijų administratorę.  

Doktorantams – tutoriniai užsiėmimai, seminarai, pratybos, doktorantams įvedami ranka tiesiai į atitinkamą mokslininko profilio sritį.  

SVARBU: Į atestacinę kortelę atrenkami paskutinių dviejų metų paskaitų duomenys. Jei skirtingais metais yra tas pats modulis tai į atestacinę 

kortelę yra įrašoma viena eilutė su abiejų metų valandų suma, nes atestacinėj korteleje nėra metų grafos. Pvz.: 

DUOMENYS PROFILYJE                      DUOMENYS Į ATESTACINĘ KORTELĘ 

2019m  Modulis A  5 val. 

2020m Modulis A 6 val. 

Modulis A 14 val. (6+5+3) 

Modulis B 3 val. (2+1) 

  

2021m Modulis A 3 val. 

2020m Modulis B 1 val. 

2019m Modulis B 2 val. 



3. Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams 

Informacija apie vadovavimą baigiamiesiems darbams į mokslininko profilio atitinkamą sritį užkraunama programiškai. Informacija apie vadovavimą studentų 

baigiamiesiems darbams kituose universitetuose pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. 

 SVARBU: Į atestacinę kortelę atrenkami ir perkeliami paskutinių penkių metų magistriniai darbai. 

4. Vadovavimas studentų mokslinei veiklai 

Vadovavimo studentų mokslinei veiklai sritis pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. 

5. Edukacinės kompetencijos tobulinimas 

Edukacinės kompetencijos sritis užpildoma automatiškai iš kitų LSMU sistemų. Konferencijos, seminarai mokymai, kuriuos organizuoja LSMU yra automatiškai 
įtraukiami į sistemą. Jei vykti į konferencijas, seminarus ar mokymus pildomas prašymas per tabelių programą, tada jie irgi yra automatiškai įtraukiami į sistemą. 
Dėl kitų, čia nepaminėtų veiklų, nuotolinių mokymų, kuriuos norėtumėte įtraukti i atestacinę kortelę  prašom kreiptis į Editą Butrimę 
edita.butrime@lsmuni.lt Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507) Jei paaiškėtų kad tokia veikla LSMU sistemoje neregistruojama bet Jūs vis tiek ją norite matyti 
atestacinėje kortelėje, užpildykite duomenis rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. 

SVARBU: Į atestacinę kortelę atrenkami ir perkeliami paskutinių penkių metų duomenys 

6. Edukacinis tarptautiškumas 

Edukacinio tarptautiškumo sritis yra pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. 

II. Mokslinė veikla 

1. Mokslinis tiriamasis darbas 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį 

2. Mokslininkų rengimas:  

Informacija apie mokslininkų rengimą LSMU, dalyvavimą komisijose LSMU į mokslininko profilio atitinkamą sritį užkraunama programiškai. Informacija 

apie mokslininkų rengimą kituose universitetuose pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. 

SVARBU: Į atestacinę kortelę atrenkami ir perkeliami paskutinių penkių metų darbai. 

3. Publikacijos 

Publikacijų suvestinė sugeneruojama automatiškai iš kitų sistemų duomenų, prie profilio reikia pasirinkti suvestinės tipą. 

4. Mokslinės ekspertizės 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį 



5. Mokslo projektai papildomam finansavimui gauti 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį. Sinchronizacijos metu jie perkeliami į kitą vietą, todel rašykite tik tuos projektus, kurių nematote 

atestacinėje kortelėje. Galimai jūsų projektas yra jau įvestas čia: https://lsmu.lt/cris/simple-search?location=fundings&query Jei dalyvavote kažkuriame 

projekte galite pranešti antanas.gilaitis@lsmu.lt ir informacija bus atnaujinta. 

6. Pranešimai moksliniuose renginiuose (skaičius) 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį 

III. Praktikos darbas 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį (Prieš papildant būtina pasitikrinti ar projektas dar nėra įtrauktas į atestacinę kortelę prie ) 

Kita, atestuojamojo nuomone, reikšminga veikla 

Pildoma rankiniu būdu, tiesiai i profilio atitinkamą sritį 

  

https://lsmu.lt/cris/simple-search?location=fundings&query
mailto:antanas.gilaitis@lsmu.lt


PAGRINDINIAI PASIRINKIMAI MOKSLININKO PROFILYJE IR DUOMENŲ ĮVEDIMO PAVYZDYS 

6. Norėdami patekti į profilio redagavimo sritį spauskte pele nurodytoje vietoje: 

 

7. Mokslininko profilyje reikia nurodyti intervalą, pagal kurį sudaryti publikacijų suvestinę ir publikacijų sąrašą. Jis turi būti 5 

metai. Jei datos bus nenurodytos tai ims 5 paskutinių metų intervalą nuo suvestinės generavimo dienos. Intervalas yra 

atvaizduojamas ir atestacijos kortelėje bei publikacijų sąraše. 

Labai svarbu! Būtinai nurodykite Atestacinės kortelės kategoriją pagal tai kokiame konkurse ar atestacijoje 

dalyvaujate, kad būtų teisingai suformuota publikacijų suvestinė atestacinėj kortelėj, bei publikacijų sąrašas 

Dažniausiai reikalingas tik Pagrindinis publikacijų sąrašas.  

 

Papildomas publikacijų sąrašas reikalingas pasirinkus tik šias Atestacinės kortelės kategorijas:  

KONKURSAS (pirmas) Vyriausiam mokslo darbuotojui 

KONKURSAS (pirmas) Profesoriui, docentui, vyresn. mokslo darbuotojui 



 

       

 

Datų 

pasirinkimas Atestacinės kortelės 

kategorijos 

pasirinkimas 

Pasirinktos 

datos 



 

8. Padarius pakeitimus reikia juos išsaugoti, paspaudžiant pažymėtą mygtuką puslapio apačioje: 

 

 

 

Pavyzdys kaip papildyti PASKAITOS DOKTORANTAMS skiltį: 

9. Einame į profilio redagavimo sritį 

 



 

10. Susirandame PASKAITOS DOKTORANTAMS skiltį. Spaudžiame + (pliuso) ženkliuką. Labai svarbu nesumaišyti skyrelių į kur 

norime įrašyti. Paskaitos doktorantams nėra lygu paskaitos rezidentams ar tutoriniai užsiėmimai, seminarai, pratybos, 

doktorantams. Pagal tai kur įrašome informaciją profilyje, ji patenka ir į atestacinės kortelės atitinkamą vietą. 

 

 

11. Užpildome duomenis ir paspaudžiame pažymėtą mygtuką. 

 

SVARBU! Atnaujinus duomenis profilyje jie į atestacinę kortelę iš karto nepersikels. 

Atestacinės kortelės atnaujinimas, kaip ir publikacijų sąrašo atnaujinimas vykdomas naktį. 



 

ATESTACINĘ KORTELĘ ir PUBLIKACIJŲ SĄRAŠA prie jos galima atsisiųsti paspaudus pažymėtas nuorodas mokslininko profilyje 

(„Bendra informacija“ srityje):  

  



 

SUFORMUOJAMA ĮPRASTINĖ ATESTACINĖ KORTELĖ TIK JAU UŽPILDYTA 

DUOMENIMIS. 

Kilus klausimams ar turint naudingų pastebėjimų rašyti 

antanas.gilaitis@lsmu.lt arba skambinti 867336599 

mailto:antanas.gilaitis@lsmu.lt

