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DĖL GAMIMYBĖS PRATĘSTI DOKTORANTŪROS STUDIJAS DĖL COVID-19 

ĮTAKOS 

Gerb. Komiteto pirmininke,  

 

šiuo raštu norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į sunkumus, su kuriais COVID -19 pandemijos 

akivaizdoje susiduria doktorantai ir prašyti priimti Komiteto kompetencijoje galimus 

sprendimus, kurie leistų sušvelninti neigiamas pasekmes.  

 

Kontekstas: 

 Remiantis MTEP ataskaitos duomenimis LJMS duomenimis doktorantūros studijas 

baigia tik 50 proc. doktorantų1, šiuo metu net 20 proc. VU ketvirtakursių yra 

akademinėse atostogose.  

 Praėjusią žiemą ir pavasarį užsidarius ugdymo įstaigoms, motinystės/tėvystės ir 

mokslinio darbo rašymo suderinimas doktorantams, turintiems mažamečių vaikų, tapo 

sunkiai įmanomas.  

 Užsidarius archyvams, bibliotekoms, sumažėjus galimybių atlikti apklausas, 

empirinius tyrimus tais atvejais, kai būtina gyvas kontaktas (pvz., tyrimo grupė 

moksleiviai ir pan.) dalis doktorantų prarado galimybę tęsti kokybiškus mokslinius 

tyrimus.  

 

COVID-19 lydimas akademinis perdegimas mokslo darbuotojų emocinei sveikatai itin 

aštriai reiškiasi doktorantų atveju2, todėl Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos nuomone, 

būtina skubiai imtis priemonių, leidžiančių sumažinti neigiamas pasekmes, galinčias dar 

                                                 
1 Investicijos į MTEP ir inovatyviosios bei sumaniosios ekonomikos vystymą: pasiekimų, išmoktų pamokų ir 

išliekančių plėtros poreikių žemėlapis, 

https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/Post%202020/Programos%20rengimas/MTEP%20%

20SMSM%20ir%20EIM%20zemelapis%20FINAL%202020-04-02.pdf, 2020, p. 16 [žiūrėta 2021 09 09].  
2 GEWIN, Virginia. Pandemic burnout is rampant in academia. Nature, 2021, 591.7850: 489-491. 

https://doi.org/10.1038/d41586-021-00663-2 
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labiau pabloginti studijas baigiančių doktorantų statistiką ir neigiamai veikiančias kasdienį 

doktorantų gyvenimą ir psichologinę būklę, todėl siūlome:  

 

 Derinant su LJMS, nustatyti visuotinai priimtinus ir visose mokslo įstaigose vienodai 

taikomus kriterijus, kuriais remiantis doktorantai, 2020–2021 m.m. buvę trečio–

ketvirto kurso doktorantūros studijų studentais, galėtų toliau tęsti darbus, nepatirdami 

finansinių sunkumų, t. y. akademinių atostogų metu neprarasdami stipendijos.  

 Planuojant 2022 m. valstybės biudžetą, numatyti lėšas, skirtas apmokėti nustatytus 

kriterijus atitinkančių doktorantų studijų finansavimą ir finansuoti dėl pandemijos 

išsitęsusį studijų laikotarpį ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.  

 Pabrėžiame, kad paprastesnė akademinių atostogų nustatymo tvarka esmingai 

problemos nespręstų, o tik nukeltų ją į tolimesnį laikotarpį, kada doktorantai, 

atliekantys mokslinius tyrimus, nukeltus dėl COVID-19, mokslinį darbą dirbtų 

negaudami pajamų.  

 

Dėl detalesnės informacijos ir diskusijos rašykite info@ljms.lt. 

 

 

 

 
LJMS pirmininkė       Salomėja Vanagienė 
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