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SIŪLYMAI DISKUSIJAI 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau – LJMS) bendruomenė siūlo atkreipti 

dėmesį į šiuos probleminius aspektus: 

Problema: Humanitarinių ir socialinių mokslų pasiekimų matavimas remiantis 

tiksliųjų mokslų disciplinų nustatytais rodikliais. 

Humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau - HSM) tarptautiškumas ir  moksliškumas 

yra matuojami pagal citavimo indeksus, tarptautiškumo rodiklius, mokslinių žurnalų, kuriuose 

publikuojamasi kvartilės. Nors, pavyzdžiui humanitariniai mokslai dažniau vykdo 

fundamentinius, ilgalaikius tyrimus, kurių rezultatų ir poveikio vien objektyviais parametrais 

nepaskaičiuosi. HSM mokslininkai neretai fiksuoja ir  tiria tam tikros visuomenės problemas 

ir jai kylančius iššūkius, tačiau skatinimas publikuotis išskirtinai tarptautiniu mastu, reiškia, 

kad lietuvių kalba mokslinių publikacijų skaičius mažės. GTM klasterizuotas ir našus 

publikavimasis nusveria HSM publikacijų skaičius, nes šie mokslininkai daugiau dirba 

pavieniui.  

Sprendimas: HSM mokslų pasiekimus matuoti atsižvelgiant į jų tyrimų specifiką ir 

bendresnę veiklą ne tik tarptautiniu mastu išspausdintus akademinius straipsnius, bet ir 

plačiajai visuomenei skirtus tekstus raštu ar žodžiu.  

 

Problema: Kodėl jaunieji mokslininkai HSM neturi galimybių tęsti savo karjeros 

mokslo srityje? 

Egzistuoja nepakankamas darbo vietų skaičius HSM srityje. Karjeros galimybė 

atsiranda tik tada, jei kitas universiteto ar instituto darbuotojas išeina į pensiją ar į kitą darbą, 

miršta arba yra atleidžiamas. Tačiau universitetas ar institutas nėra suinteresuotas kurti darbo 

vietas būtent jauniesiems mokslininkams, pritraukti juos priedais prie darbo užmokesčio, 

palankiomis darbo sąlygomis pradedant nuo suteikiamos konkrečios darbo vietos, darbo 

priemonių, galimybių derinti asmeninį gyvenimą ir darbą iki bendradarbiavimo ir tinkamos 

komunikacijos.  
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Sprendimas: daugiau investuoti į podoktorantūros studijas, aktyviai įtraukti 

doktorantus ir jaunuosius mokslininkus į universitetų ar institutų vykdomus projektus, kurti 

tvaresnį bendradarbiavimą ir mažinti hierarchinę subordinaciją. 

 

Problema: Kodėl HSM mokslai sulaukia vis mažesnio finansavimo? 

Sprendimas: Solidiems HSM mokslų tyrimams būtinas ilgalaikis finansavimas, 

paremtas ne tik trumpalaikiais projektais, kuriuos dažniausiai remia LMT, bet ir bendrai 

ilgalaikės valstybės dotacijos, ilgalaikiais ES projektai.  

 

Problema: Įtraukios visuomenės kūrimas, (socialinės atskirties mažinimas per 

neįgaliųjų asmenų ir senyvo amžiaus asmenų integraciją visuomenėje ) 

Sprendimas: Įtraukios visuomenės kūrimas, (socialinės atskirties mažinimas per 

neįgaliųjų asmenų ir senyvo amžiaus asmenų integraciją visuomenėje). Siūlome sudaryti 

specialistų darbo grupę, kurioje dalyvautų: SADM, SAM ir ŠMM atstovai bei ekspertai (Nuo 

LJMS norėtų įsitraukti Ilona Ogurcova). 

 

 

                 

 

LJMS pirmininkė       Salomėja Vanagienė 
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