
Lietuvos doktorantų socialinių garantijų paketo stiprinimas   

  

Remiantis Lietuvos Respublikos seimo 2020 m. gruodžio 11 d. Nr. XIV-72 patvirtinta aštuonioliktos 

Lietuvos Respublikos vyriausybės programa1, kurioje teigiama, kad bus siekiama spredimus priimti 

remiantis atvirais duomenimis, kurie leistų gyventojams, įmonėms ir mokslininkams greitai ir 

efektyviai reaguoti į iššūkius šalyje ir aktyviai dalyvauti priimant sprendimus (19 punktas). Tuo tarpu 

siekiama išgryninti ir stiprinti švietimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų veiklą, kartu 

apibrėžiant  švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose dalyvaujančių valstybės 

institucijų funkcijas ir atsakomybę, Siekiant, kad būtų užtikrinta aukšto lygio švietimo sistemos 

stebėsena (duomenų kaupimas, analizė, prognozavimas, poveikio vertinimas), kurios pagrindu būtų 

kuriami ir diegiami novatoriški švietimo sprendimai bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo srityse (46 

punkto 7 papunktis). Programoje įsipareigojama kurti žiniomis grįstą politiką ir sistemingai vertinti 

teisės aktus.  Aktyviau bendradarbiauti su mokslo bendruomene (23 punktas).  

 

Siekiama, kad mokslas ir studijos būtų pasaulinio lygmens (40 punkto 3 papunktis) bei pritrauktų 

daugiau talentų (51 punktas) bei stiprinti paskatas studijuoti doktorantūroje (52 punkto 4 papunktis), 

siekiama kartu didinti ir mokslo finansavimą (41 punkto 2 papunktis), taip kartu ir motyvuojant 

akademinius darbuotojus, bei kuriant jiems vykdyti palankesnes sąlygas vykdyti mokslinę veiklą ir 

studijas (55 punktas, 56 punkto 3 papunktis).  

 

Bus siekiama studijų kokybės stiprinimo, bei akcentuoti tarptautinius studijų kokybės rodiklius – 

tarptautiškumą, studentų ir dėstytojų judumą, įsidarbinamumą, verslo aktyvų įtraukimą, siekiant tikslo, 

kad būtų sudaromos konkurencingos sąlygos konkuruoti  globaliai, o ne lokaliai (53 punktas)  

  

Atsižvelgiant į XVIII LR Vyriausybės programos keliamus uždavinius švietimo ir mokslo sektoriui, 

siūlome tokius doktorantų socialinių garantijų paketo pakeitimus, kurie padėtų siekti Vyriausybės 

programoje užsibrėžtų siekinių.   

  

Būsto įsigijimo klausimas  

  

Remiantis 2022 m. LJMS doktorantų savijautos, įsitraukimo ir ketinimo nutraukti studijas tyrimu - 

vidutinio doktoranto amžiaus vidurkis 32,1 m., remiantis 2019 m MOSTA atlikto tyrimo duomenimis,  

„Mokslo daktarų karjera Lietuvoje: užimtumas, pajamos ir veiklos sektorius” galime teigti, kad 

vertybės kurių siekia doktorantai yra susijusios su ekonominiu stabilumu, šeimos kūrimu, gerai 

apmokamo darbo siekimu bei būsto įsigijimu. Šiuo metu Lietuvoje stipendija, kurią doktorantas 

studijuodamas gauna 4 metus, nėra įskaičiuojama kaip pajamos, norint gauti būsto paskolą (nebent 

konkrečiais, individualiais atvejais). Kyla klausimas, kaip būtų galima siekiant susitarimo ar laidavimo, 

bankus įtikinti, kad doktoranto stipendiją galima skaityti pajamomis, taip sudarant galimybę 

doktorantams gauti palankias būsto paskolos sąlygas. Doktoranto stipendija gali būti suvokiama kaip 

rizika, nes šios pajamos yra nenuolatinės, tačiau 4 metų laikotarpyje, sėkmingai tęsiant studijas jos yra 

užtikrintos. Čia svarbu suvokti ir pabrėžti, kad doktorantas gali būti traktuojamas kaip eilinis paskolos 

vartotojas, su labai aukšta kvalifikacija (siekiamu ir tikėtinai apginamu mokslų daktaro laipsniu).   

  

SSGG schema būsto paskolos atžvilgiu  

https://www.ljms.lt/tyrimai


  

Silpnybės   Stiprybės  

● Šiandieninis doktorantų statusas 

sudaro sąlygas neįskaičiuoti stipendijos 

kaip legitimių pajamų, norint įsigyti 

būstą;  

● Skirtingi bankai skirtingai 

skaičiuoja asmenų norinčių gauti būsto 

paskolą rizikas, t.y. užskaitoma visa 

stipendija, pusė arba neužskaitoma;   

  

Grėsmės  Galimybės  

● Nepakeitus sąlygų doktorantai ir 

toliau  rinksis „geriau apmokamus” 

darbus, tam, kad galėtų užsitikrinti 

materialinį gerbūvį, akademinę karjerą, 

bei studijas palikdami kaip podarbinę 

veiklą. Šis pasirinkimas nepadės siekti 

aukščiausių mokslo rezultatų; 

● Stebima tendencija, kad poreikis 

būstui ir pajamų įsivertinimas išryškėja 

vėlesniais doktorantūros metais ar/ir 

šeimoje atsiradus palikuonims, tai galėtų 

būti ir vienas pagrindinių faktorių 

nutraukiant studijas arba renkantis kitokį 

darbą baigus doktorantūrą;   

● Stipendija nėra pajamos, kurios 

garantuoja stabilumą; 

● Paaiškinti bankams, kad 

doktoranto stipendija nėra rizikos 

faktorius, o garantas, kad asmuo 

planuoja įgyti aukščiausią darbinę 

kvalifikaciją akademinėje srityje.;  

● Būsto paskolų kaip ir kitos 

lengvatos padėtų formuoti mokslininko 

profesijos prestižą; 

● Skatintų jaunas šeimas įsikurti 

ilgesniam laikui ir nelikti gyventi 

užsienio šalyse išvykus į stažuotę ar 

podoktorantūros studijas; 

● Sumažintų finansinę naštą 

tenkančią doktorantui ir skatintų 

atsisakyti papildomų darbų; 

● Galima į šį procesą daugiau 

įtraukti universitetus, kurie galėtų būti 

tarpininkais siekainčiais, kad studentų 

stipendijos būtų prilyginamos 

pajamoms, siekiant gauti būsto paskolą;  

  

Probleminiai klausimai ir pasiūlymai:   

● Kaip mes galime pasiekti kad stipendija būtų užskaityta bankuose kaip pajamos? 

Valstybė jau šiuo metu padeda studentams dėl paskolų, norint studijuoti, bet negalint iš karto 

sumokėti. Gal yra galimybė siekti, kad valstybė taptų laiduotoju bankui, jog doktoranto 

stipendiją būtų galima užskaityti kaip pastovias pajamas bent jau 4 metams.   

● Toliau analizuoti situaciją dėl aplinkybių kuriomis doktorantų stipendijos yra 

užskaitomos kaip pajamos, kuriomis ne.  

  

Tėvystės/ motinystės išmokos   

  

Silpnybės Stiprybės  



● Mokslo įstaigose dažnai nėra 

infrastruktūros, tam kad būtų sudarytos 

sąlygos grįžti anksčiau į darbą (stokojama 

tokių vietų, kaip vaiko kambarys, liftai, 

vystymo stalai tualetuose, darželiai arčiau 

darbo vietos ir pan.), todėl mokslininkai (-

ės) net ir norėdami anksčiau sugrįžti iš 

tėvystės/ motinystės atostogų neturi tam 

sąlygų;  

● vaiko priežiūros išmokos (nedirbusiems) 

iki tol doktorantėms/ams. Jos yra 

skaičiuojamos, kaip asmeniui, kuris darbo 

santykių iki tol neturėjo, todėl yra 

minimalios;  

● Užkertamas kelias ilgalaikėms stažuotėms 

turint mažamečių vaikų, nes (studentas iš 

savo studijų krepšelio gali keliauti tik 

vienas); 

● Nėra pirmumo teisės (kaip pvz.: 

pedagogams) sudarant eiles į darželius. Kai 

kur ji suteikiama studijuojantiems ir 

besimokantiems, tačiau išėjus akademinių 

atostogų ta teisė naikinama; 

● Šiuo metu asmeniui, neturinčiam teisės gauti 

vaiko priežiūros išmokos iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo lėšų ir atitinkančiam 

Išmokų vaikams įstatyme nustatytas sąlygas, 

mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio 

asmens vaiko priežiūrai pagal Išmokų vaikams 

įstatymą.2  

● 9 straipsnis <...> studijuoja (studijavo) aukštojoje 

mokykloje pagal nuolatinės studijų formos 

programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje 

(įskaitant ir profesinio mokymo teikėjų ar 

aukštojoje mokykloje suteiktų akademinių 

atostogų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros 

laikotarpį) ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos 

ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą 

jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros 

išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų 

dydžio išmoka per mėnesį.3  

Grėsmės  Galimybės  

● Jauni tėvai nebegrįš į akademinį 

pasaulį dėl darbo sąlygų nepatrauklumo ir 

matymo, kad yra sunku derinti karjeros ir 

šeimos kūrimo perspektyvas;  

● Atsiribojimas nuo mokslo 

(intereso praradimas) dėl vaikų auginimo;  

● Negalėjimas derinti darbo ir 

vaikų auginimo pristabdo jaunųjų 

mokslininkių karjeras;  

● Mažos pajamos neleidžia arba 

ne iki galo leidžia pasinaudoti dabar 

teikiamomis paslaugomis (darželio mokestis, 

auklės paslaugos etc.); 

● Akademinių atostogų metu, 

kuomet jos imamos dėl tėvystės/motinystės, 

mokėtas PSD nebėra mokamas; 

● Mokslinių renginių pritaikymas (vaiko 

kambarys konferencijų metu).  

● Siekis didinti vaiko priežiūros išmokas 

doktorantams atsižvelgiant iki tol jų turėtas pajamas 

įskaičiuojant ir stipendiją;  

● Doktorantūra turėtų būti vykdoma 

didesnėje, negu 2 asmenų (doktoranto ir jo vadovo/ 

konsultanto) mokslininkų grupėje, kad net 

sumažėjus doktoranto/-ės tempui, moksliniai 

tyrimai, jų sklaida pilnai nesustotų;  

● siekti sudaryti kuo palankesnes 

socialines  sąlygas mokslininkams derinti šeimos bei 

karjeros galimybes;   

● Siekti gerinti institucijų infrastruktūros 

pritaikymą (vaiko kambariai, vystymo staliukai ir 

t.t.);  

 

  

Probleminiai klausimai ir pasiūlymai:  



● Didinti nėštumo ir gimdymo, bei vaiko priežiūros išmokų sumas, jas  skaičiuojant ne 

nuo minimalaus atlyginimo (jeigu doktorantas (-ė) jokių kitų darbinių santykių neturėjo), o nuo 

tuometinės doktoranto(-ės) stipendijos, t. y. užskaityti stipendiją kaip pajamas.   

● Siekti, kad Lietuva lygiuotųsi į aukščiausiai vertinamų projektų ir finansavimo kriterijus, 

pvz. (Horizon finansavimo kriterijai) vykstant į komandiruotes sudaryti sąlygas keliauti su šeima, ypač 

jeigu joje yra mažamečių vaikų, kurie dar nėra priimami į darželius.   

● Nors situacija sistemiškas gerėja, nebeliko amžiaus ir darbo stažo cenzo vaiko priežiūros 

išmokai gauti, tačiau išmokos vis dar nepakankamos. Išmokos vaiko priežiūrai skiriasi priklausomai 

nuo individualios situacijos. LJMS 2022 m. tyrimo duomenimis beveik 30 proc. doktorantų augino 1, 

2 arba 3 vaikus. Atlikę preliminarią analizę, galime teigti, kad net jei vertintume situaciją, kai šeimoje 

yra vienas vaikas, vaiko priežiūros išmoka doktorantams sudaro 356,5 eur per mėnesį, kol vaikui sukaks 

dveji metai (skaičiuojama iki 2022 m. sausio 1 d. egzistuojančios tvarkos rėmuose). Palyginimui, jei 

išmoka būtų skaičiuojama nuo stipendijos arba vidutinio atlyginimo, kurį gauna žmogus įgijęs magistro 

laipsnį išmoka būtų apie 50 proc. didesnė. Tokiu atveju galima teigti, kad išėjus akademinių atostogų 

ir netekus pajamų (stipendijos) doktorantas/-ė negalėtų patenkinti bazinių šeimos poreikių ir išlaikyti 

vaiko su esama išmoka.   

  

Pensijos   

  

Silpnybės  Stiprybės  

●  Doktorantas, kuris renkasi tik studijuoti, 

gali tapti nekonkurencingais darbo rinkoje;  

● Privatus sektorius dažnai nepripažįsta 

akademinio sektoriaus kaip kvalifikuotų 

specialistų. 

● Mokslininko  „specialybė“, nėra iki galo 

suvokiama kokios kvalifikacijos asmuo yra 

paruoštas;  

● Galimybė kaupti privačiai iš savo 

stipendijos III pakopą, nors pastebima, kad šioje 

pakopoje daugiausiai linkę kaupti pinigus 

daugiausiai uždirbantys asmenys;   

Grėsmės  Galimybės  

● Tik studijuodamas prarandi 4 metus kaupti 

pensiją (II pakopoje);  

● Tik studijuojant prarandami 4 pensijos 

kaupimo metai; 

● Dėl nuolatos besikeičiančių ekonominių 

sąlygų, infliacijos etc. 4 metai su darbo stažu 

(nepaisant kokiame sektoriuje) vertintini geriau 

negu 4 metai siekiant daktaro laipsnio – šis 

aspektas yra grėsmė mokslininko karjeros 

patrauklumui;  

● Savo orios senatvės užtikrinimui piliečiai 

jau būdami jauno amžiaus turėtų pradėti rūpintis 

pensijos kaupimu;   

● Pedagoginio darbo stažo įgijimas;  

● Universitetinės studijos, praktika – kuri 

būtų užskaitoma CV, prilyginama atitinkamai 

darbinei patirčiai;  

● Valstybei padėti ir mokėti vidutinio 

atlyginimo vertės pensijos įmoką į II pakopos 

pensijų fondus ar sudaryti kitas papildomas 

sąlygas kaupti pensiją;   

● Doktoranto statuso pririšimas prie 

darbuotojo, t.y. jam užtikrinamos visos teisės 

kurias gauna darbuotojas, nekeičiant statuso, bet 

įgyjant „specialybę“;  

  

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika?lang=lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika?lang=lt


  

Mokslininkų darbo stažo skaičiavimas (priedas prie pensijos)   

  

Silpnybės   Stiprybės   

● Doktoranto darbas (4 metai) nėra užskaitomi 

kaip mokslinio darbo stažas, nors mokslinis darbas 

yra atliekamas;  

● Jaunasis mokslininkas yra skatinamas 

tęsti akademinę karjerą taikant šią darbo stažo 

skaičiavimo ir priedų taikymo specifiką;  

Grėsmės   Galimybės   

● Egzistuojanti sistema neatitinka dabartinio 

mokslininkų skirstymo (habilitacija nebėra 

įgyjama, nors šiame įstatyme nurodoma)4  

● Gerinti mokslininko karjeros prestižą, 

tolygiai komunikuojant apie priemokų prie 

pensijos galimybes;  

● Doktorantūros metu įgytą mokslinę 

patirtį įskaičiuoti kaip darbinį stažą pridedant 4 

metus, prie tolimesnio akademinio stažo; kaip 

pavyzdį galime imti kariūnų, studijuojančiųjų 

Lietuvos Karo akademijoje patirtį, kuomet jų 4 

metų studijos yra priskaičiuojamos prie viso 

tarnybos laiko, nors tuo metu šie neturėjo 

formaliųjų darbinių santykių.   

● Pakeisti ir pritaikyti jau pasenusį 

įstatymą4, atsižvelgiant į dabartinius 

pakeitimus „Mokslo ir studijų įstatyme” ir 

kituose teisės aktuose.  

  

Probleminiai klausimai ir pasiūlymai:   

● Išsiaiškinti koks proc. nuo pensijų bazės yra skaičiuojamas ir kokiomis sąlygomis;   

● Išsiaiškinti kaip siekiant jog doktorantūros metu įgytą mokslinė patirtis galėtų būti įskaičiuota 

kaip darbinis stažas ateityje, pridedant 4 metus, būtų galima formaliai sutvarkyti ir 

dokumentuoti;  

● Apskritai peržiūrėti laikinąjį įstatymą ir jo nuostatas atnaujinti pagal dabartinę situaciją 

(habilitacijos tvirtinimas jau kurį laiką Lietuvoje nevyksta), labiau sieti su Mokslo ir studijų 

įstatyme įtvirtintomis MSĮ darbuotojų/ akademikų išskiriamomis kategorijomis.   

● Klausimas, ar pakeitus įstatymą jis galės būti taikomas ir atgaline data? Ar visgi tik nuo tų metų 

baigę studijas ir apgynę daktaro disertaciją asmenys galėtų tikėtis, kad jų studijų laikotarpis 

įsiskaičiuotų į bendrą akademinės karjeros laikotarpį?   

● Kaip bus vertinami kitose šalyse apgynę savo daktaro disertacijas lietuviai, kurie grįžo savo 

akademinės karjeros tęsti į Lietuvą?  

  

Ligos išmokos   

  

Silpnybės  Stiprybės  



● Perdegimas, kuomet net ir ligos atveju 

nedaroma pertrauka, dėl studijų;  

● Ilgalaikėje perspektyvoje atsitikus nelaimei, 

dėl kurios negali tęsti studijų, studentas lieka be 

pajamų (nes akademinių atostogų atveju, stipendijos 

nebelieka) ir soc. garantijų neturi „užsidirbęs“;   

● Studentai atvykę iš užsienio, dažnu atveju dėl 

kalbos barjero negali gauti net ir PSD užtikrinančių 

paslaugų. Institucijose nėra asmenų kurie padėtų 

šiais klausimais;  

● Nedarbingumo pažymos ir išmokos artimųjų 

priežiūrai. Neįvertinama, kad vidutinis doktorantas 

yra 32 metų amžiaus ir tikėtina turi rūpintis vaikais 

bei senyvo amžiaus artimaisiais. Doktorantas negali 

paimti neribotą kiekį trumpų akademinių atostogų 

dėl artimojo ligos ir tokiu atveju negauna išmokų tą 

laikotarpį kol prižiūri sergantįjį. Tuo tarpu 

darbuotojai gali paimti nedarbingumo pažymą ir 

gauti išmokas tokiais atvejais  

● Studentai jau yra apdrausti PSD;  

Grėsmės  Galimybės  

● Po ilgalaikės ligos, gali nebūti jokios 

motyvacijos grįžti į studijas;   

● Socialinės apsaugos nebuvimas sveikatos 

atžvilgiu;  

● Ligos atveju, pirmiausiai yra metamos 

studijos, ne darbas (jeigu tokį doktorantas turi), nes 

būtent darbiniai įsipareigojimai tuo atveju yra 

suprantami kaip rimtesni;  

● Nuo pat studijų pradžios užtikrinti, 

kad studentai gautų socialines garantijas 

užtikrinančias, galimybę į ligos išmokas.   

  

Darbinimas į mokslinius projektus   

  

Šiuo metu Lietuvoje doktorantai stoja į konkrečią institucijai paskirtą vietą, kurią apmoka valstybė, ne 

į konkretų projektą, kuriame jis turėtų dirbti ir projekto metu surinktų duomenų pagrindu parašyti 

daktaro disertaciją. Ši praktika yra propoguojama ne vienoje šalyje, todėl siūlytume atkreipti į dėmesį 

į galimybę doktorantūros finansavimą orientuoti labiau į projektinę veiklą (daugiau informacijos pie 

kitųšalių patirtis, žr.: „Kitų šalių doktornatūros modelių analizė”)  

Pati idėja, kad nekeičiant doktorantūros modelio, doktornatai būtų skatinami įdarbinti į nacionaliniu 

lygmeniu finansuojamus projektus yra gera, tačiau reikėtų įvertinti visus galimus kintamuosius, 

susijusius su ja. Turime nepamiršti, kad mokslinis darbas turi savitų profesinių iššūkių. Mokslininko 

veikla reikalauja didelės koncentracijos, kruopštaus darbo su dideliais duomenų kiekiais, nuolatinio 

savo žinių atnaujinimo. Fundamentinius tyrimus vykdantys mokslininkai visada susiduria su rizika, kad 

jų tyrimų rezultatai nebus įvertinti kaip tinkami, ar pakankamai nauji mokslo pasauliui.   

  



Silpnybės  Stiprybės  

●  Doktorantui studijuojant ir dirbant 

(didžioji dalis doktorantų dirba, o iš jų net 6 iš 10 

dirba darbą nesusijusį su studijomis) ir 

papildomai dirbant projekte, susidaro didelis 

virškrūvis, kuris gali atsiliepti fizinei, 

psichologinei savijautai;  

● Dirbant kelis visiškai nesusijusius darbus 

kenčia paties atliekamo darbo kokybė;    

● Dirbant projekte (nebūtinai tiesioginiai 

susijusiame su ruošiama daktaro  disertacija)  

doktorantas gali įgyti papildomos mokslinio 

darbo patirties, kuri ateityje pasirinkus 

mokslininko kelią, jam padės;  

● Papildomos pajamos bei darbo stažas;  

  

Grėsmės  Galimybės  

● Jauniems asmenims nuo 25 m. yra 

taikomos sodros lubos, todėl doktorantai kurie 

tik studijuoja nėra patrauklūs darbinti į iš 

nacionalinių lėšų finansuojamus projektus, kurių 

finansavimas ir taip nėra didelis (pvz. LMT trijų 

metų projekto vystymui skiria iki 150 000 Eur);  

● Lietuvoje apskritai yra ilgalaikių projektų 

trūkumas (5-10 metų), šiuo metu LMT 

ilgiausias projektų finansavimo laikotarpis yra 

36 mėn.;  

● Egzistuoja projektų finansavimo nelygybė 

tarp skirtingų mokslo sričių  (2/3 gamtos-

technologijų, 1/3 socialinių/ humanitarinių), taip 

gali susidaryti prielaidos, kad socialinių 

humanitarinių mokslų atstovai, turės prastesnes 

galimybes dirbti projektuose;  

● Dirbant projekte nesusijusiame su 

disertacija, doktorantas negali rinkti 

informacijos kuri svarbi jo paties studijų 

baigimui;   

 

● Galimybė parašyti disertaciją iš 

komandoje/ projekte gautos medžiagos;  

● Įsitinklinimas akademiniame 

sektoriuje;  

● Galimybė sustiprinti esamas mokslo 

kryptis, kurių doktorantūros studijos jau 

dabar yra silpniau vertinamos. Dažnai taip 

yra dėl projektų, įrangos ar specialistų stokos. 

Kompleksinis sprendimas padėtų išspręsti abi 

problemas;  

  

  

 

Papildomi siūlymai:  

 

Doktorantūrą vykdančių mokslo įstaigų įtraukimas. Finansavimo skyrimas priklausomai nuo rezultatų 

ir doktorantų darbo sąlygų gerinimo, galbūt tai paskatintų mokslo įstaigas aktyviau spręsti esančias 

problemas (vadovų kompetencijos ir atsakomybė, finansavimas tyrimams ir mobilumui, biurokratinių 

procesų supaprastinimas, integravimas į nuotolines sistemas, užsienio doktorantų klausimų sprendimai 

ir t.t.)  

Centralizuoto atgalinio ryšio rinkimas ir komunikacija baigus doktorantūrą padėtų stebėti situaciją bei 

pritraukti daugiau studentų į doktorantūros studijas, padėtų jiems pasirinkti sritis ir vadovus.  

Atkreipti dėmesį į studijų kryptis, kurios nesurenka doktorantų. Galbūt vertėtų jas stiprinti prieš 

didinant doktorantūros vietų skaičių.   



 

Kitų šalių doktornatūros modelių analizė 

 

● Estijoje yra taikomas hibridinis modelis, doktorantas gauna studento lengvatas (pvz.: viešojo 

transporto nuolaidos), tačiau negauna stipendijos. Jis yra laikomas darbuotoju, mokslo įstaiga, 

gavusi lėšas iš valstybės, pasirenka kaip jam mokėti atlyginimą: ar įdarbinti į projektą, ar kitoms 

veikloms (pvz.: dėstymas).  

● Latvijoje doktorantų padėtis yra kiek sudėtingesnė. Šiuo metu yra valstybiniu lygmeniu siekiama 

didinti doktorantų skaičių, kurių per metus įstoja per mažai, kad būtų užtikrinta atitinkama 

darbuotojų akademiniame sektoriuje darbuotojų kaita. Pagal 2019 m. atlikto tyrimo duomenis 

doktorantūros kokybė kenčia, nes doktorantai siekdami socialinių garantijų dirba su disertacija 

nesusijusius darbus, todėl yra sukurtas naujas doktorantūros modelis, jis šiuo metu yra testavimo 

stadijoje. Iš esmės, matant visus kylančius iššūkius, siekiama, kad doktoranto statusas būtų 

pakeistas į darbuotojo, planuojamas nuoseklesnis mokslinių projektų finansavimas.   

● Kai kurios šalys (pvz.: Vokietija) turi daug lankstesnį doktorantūros modelį, kuris prisitaiko prie 

atitinkamos mokslo  srities specifikos, privataus ir valstybinio sektoriaus, bei pačio doktoranto 

poreikių. Ne visos doktornatūros pozicijos turi tiesioginę priklausomybę nuo verslo ar valstybinių 

poreikių, yra siekiama vykdyti ir fundamentinius tyrimus, kurie galėtų padėti vystyti mokslą 

ateityje. Manome, kad lankstumas šiuo atveju yra siekiamybė. Kadangi užtikrina greitesnį 

progresą.  

 

Siūlome ŠMSM atstovams, turintiesm platų kontaktų kitose šalyse tinklą, susijusį su įvairių studijų 

pakopų vystymu, daugiau susisiekus su partneriais pasižiūrėti kaip doktorantūros modeliai veikia ir 

kitose šalyje, kokios matomos šių modelių stiprybės bei silpnybės, nes šiuo metu pačioje Lietuvoje 

visgi yra stokojama tyrimų apie vykdomos doktorantūros studijų kokybę.  

Norime pabrėžti, kad sistemingas duomenų rinkimas apie doktorantūros studijų raidą ir plėtotę, turėtų 

būti laikomas prioritetu siekiant bet kokių pakeitimų III pakopos studijose.  

 

Taip pat norime pabrėžti, kad sistemingas duomenų rinkimas apie doktorantūros studijų raidą ir plėtotę, 

turėtų būti laikomas prioritetu siekiant bet kokių pakeitimų III pakopos studijose. Kaip ir sistemingas 

požiūris į mokslininko karjerą. Reiktų nuoseklaus finansavimo, ilgalaikių projektų, kad daktaro laipsnį 

apsigynęs žmogus matytų, jog turi platų galimybių spektrą.  

 

Doktorantai vykdydami tyrimus jau yra jaunieji mokslininkai per se. Studijos ir egzaminai sudaro labai 

mažą dalį doktorantūros proceso, net vadovo vadovavimui yra skiriamos tik kelios dešimtys valandų 

per 4 metus. Todėl didžioji dalis tenka savarankiškam darbui: naujų įgūdžių įgyjimui, eksperimentų ir 

tyrimų atlikimui, rezultatų interpretavimui. Manome, kad kokybiškesnė, doktorantų poreikius ir 

ilgalaikius tikslus atliepianti doktorantūra gali tapti pagrindiniu veiksniu, kuris užtikrins ir mokslinių 

tyrimų plėtrą bei kokybę, kels mokslininko profesijos prestižą ir skatins jaunuosius mokslininkus 

apsigynusius daktaro laipsnį vystyti savo sritis tiek akademiniame tiek privačiame sektoriuje.  

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga siekia atliepti ne tik doktorantų poreikius, bet ir  prisidėti prie 

mokslo pažangai palankios terpės sukūrimo. Vyriausybės programoje nurodyti kriterijai ir siekiniai 

https://lvportals.lv/norises/335621-doktorantura-un-jaunais-modelis-datos-un-virziba-2021
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mokslui tikrai gali padėti užtikrinti, kad Lietuvos mokslo kokybė gerėtų, mokslininkų bendruomenė 

augtų, o pasiekimai būtų matomi ne tik nacionaliniu bet ir tarptautiniu lygmeniu.  

  

Iš esmės norint siekti, kad Vyriausybės programoje nurodyti kriterijai ir siekiniai mokslui, 

Lietuvos mokslo pasiekimai būtų matomi ne tik nacionaliniu bet ir tarptautiniu mastu, jau nuo 

pat III pakopos studijų, turime siekti, kad doktorantams būtų sudarytos galimybės laisvu nuo 

studijų metu (esant poreikiui ir norui) dirbti. Ne atvirkščiai, kuomet dabar doktorantai laisvu 

nuo darbo metu rašo savo daktaro disertacijas atlieka kitas su studijomis susijusias veiklas.   

  

Leiskime sau prioritetu laikyti mokslą.   
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Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  

ir sporto ministerijai  

 

DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO  

 

 

2022-12-12 Nr. 20221212001 

 

 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau – LJMS), atsižvelgdama į susitarimą, po 2022 

m. spalio 11 d. vykusio renginio dėl doktorantų statuso Lietuvoje gerinimo, su Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos atstovais, siunčia atliktą pirminę doktorantų socialinių garantijų 

analizę, kurios pagrindu būtų sudaryta darbo grupė, doktorantų socialinių garantijų paketo 

gerinimui. 

PRIDEDAMA: Lietuvos doktorantų socialinių garantijų paketo stiprinimas  (9 psl.) 

 

 

 

LJMS pirmininkė        Jovita Žėkaitė-Maconko 
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