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STRATEGIJA (2006STRATEGIJA (2006--20120122 m.)m.)

1. Tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės Lietuvos tyrėjų bendruomenės
sukūrimas.

2. Atviros ir palankios mokslo vystymuisi aplinkos, orientuojančios į pasaulinį
lygį, sukūrimas.

3. Mokslo populiarinimas.

VEIKLOS KRYPTYSVEIKLOS KRYPTYS

MISIJAMISIJA
Kurdami tarpdisciplininę mokslininkų bendruomenę, populiarindami mokslą,
siekdami palankių mokslo sistemos pokyčių, skatiname jaunus žmones tapti
pasaulinio lygio mokslininkais.

VIZIJAVIZIJA
Lietuvos mokslininkai – pasaulinio lygio mokslo elitas.



Tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų ir tyrėjų bendruomenės sukūrimas

234 tikrieji nariai
10 garbės narių

3 patarėjai



RENGINIAI

Jaunųjų mokslininkų diskusijos 
• Vilniuje
• Kaune
• Klaipėdoje

LJMS pristatymai
• Vilniuje
• Kaune
• Klaipėdoje
• Šiauliuose



IDĖJŲ KALVĖ
Tikslas – paskatinti įvairių sričių jaunųjų
mokslininkų tarpusavio bendravimą ir
bendradarbiavimą.
2004 m. birželio 28 – liepos 4 d. Arlaviškės
2005 m. liepos 1-3 d. Raudondvaris
2006 m. liepos 7-16 d. Darsūniškis
2008 m. liepos 18-20 d. Girionys
2009 m. liepos  9-12 d. Klevinės k.
2010 m. birželio 17-21 d. Katyšių k.
2011 m. birželio 30 – liepos 3 d. Katyšių k.
2012 m. rugpjūtisLJMS VASARA

Tikslas – plėtoti akademinius ryšius bei sukurti
jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimo tinklą,
vienijantį moksleivius, besidominčius moksline
veikla, jaunuosius mokslininkus bei Lietuvoje
žinomus ir užsienyje pripažintus mokslininkus.
2004 m. liepos 11–18 d.
2005 m. liepos 8–17 d.
2006 m. liepos 7–16 d.
2007 m. birželio 30 – liepos 8 d.
2008 m. liepos 30 – rugpjūčio 8 d.
2009 m. liepos 18–26 d.
2010 m. liepos 26 – rugpjūčio 4 d.
2011 m. liepos 31 – rugpjčio 7 d.
2012 m. rugpjūtis



GERIAUSIOS DISERTACIJOS

Konkurso tikslas:
 skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio
disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje;
 skatinti tarpinstitucinį ir tarpdalykinį
bendradarbiavimą;
 didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų
motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir
svarbos visuomenei mokslinę veiklą.

2009 04 21
2007 04 25

2008 04 24 2010 04 08

2011 05 12



GERIAUSI MAGISTRO DARBAI

Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio
baigiamuosius darbus, skatinti tarpdisciplininį ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją
rinktis mokslininko karjerą.

2009 12 17,  2010 12 07, 2011 10 20   



LJMS 10 metų jubiliejus

2002-02-20
2012-02-20



LAISVALAIKIS

 Kalėdinis vakarėlis Kaune

 Naujametinis vakaras Vilniuje

 Tinklinis Vilniuje

 Iškylos, ekskursijos

 ...



IŠVYKOS Į KITAS ŠALIS

Naujas projektas - „Apjunkime kūrybiškumą ir inovatyvumą
suaugusiųjų mokyme“, kurio idėja yra pasidalinti žiniomis ir
pasikeisti patirtimi apie tai, kaip mokyti patraukliais ir
kūrybiškais būdais.



BENDRADARBIAVIMAS

LJMS dalyvauja Eurodoc (Europos
doktorantų asociacijos) veikloje.

2011 03 31 – 04 04 Eurodoc
konferencija Lietuvoje



Atviros ir palankios mokslo vystymuisi aplinkos, 
orientuojančios į pasaulinį lygį, sukūrimas

 Keitimasis aktualia informacija bei žiniomis
 Pozicijos apie aukštojo mokslo situaciją
 Dalyvavimas darbo grupėse
 Mokymai aktualiomis mokslininkams temomis

Bendras LJMS narių tikslas – siekti mokslo ir studijų
sistemos teigiamų pokyčių, kurie leistų Lietuvoje ugdytis
savarankiškai, kūrybiškai ir atvirai asmenybei.



ATSTOVŲ TINKLAS
Atstovų tinko atranka pradėta
2010 m. birželio mėn. Dabar
tinkle daugiau nei dvidešimt
LJMS atstovų iš skirtingų
Lietuvos mokslo institucijų.

Tikslas - padėti identifikuoti realias problemas, kurios iškyla
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, suformuluoti ir
išplatinti pozicijas, paviešinti gerąją praktiką.



POZICIJOS 

1. Dėl aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos įgyvendinimo
2. Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių plėtros
3. Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų autonomijos
4. Dėl LR Vyriausybės ir „IBM RESEARCH“ sutarties pagrindu įkurto mokslinių 

tyrimų centro veiklos
5. Dėl mokslo ir studijų sistemos ilgalaikio planavimo
6. Dėl LT įsijungimo į naujus ERA-NET/ERA-NET Plius projektus ir ES veikimo 

sutarties 185-ojo str. Iniciatyvas
7. Dėl kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybinių reikalavimų, skyrimo į 

šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašo
8. Dėl mokslininkų susigrąžinimo ir pritraukimo į LT problemų
9. Dėl LT mokslininkų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų programose
10.Dėl akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus institucijos
11.Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos 

tobulinimo
12.Dėl dokrorantų socialinių garantijų
13.Dėl doktorantų įdrbinimo mokslo ir studijų institucijose
14.Dėl doktorantų padagoginės praktikos
15.Dėl doktorantų mokslinėsveiklos finansavimo 
16. ....



MOKYMAI

 Mokslinių tyrimų projektų kūrimas ir valdymas
 Komandinis darbas, lyderiavimas ir komandos 
motyvavimas
 Autorinės teisės ir jų apsauga moksliniuose tyrimuose
 Mokslinių tyrimų vadyba
 Viešieji ryšiai, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas 
žiniasklaidoje
 ...



2010 12 08 “Universitetų savivalda – su doktorantais ar be?“
2011 04 01-02 “New generation in science: towards a new 

fashion ERA?”
2011 09 20 “Aukštųjų mokyklų autonomija: sąvoka ir jos

taikymas šiandienos kodekse”
2012 01 26-27 “Interdisciplinarity: How to make it work?”

KONFERENCIJOS



DALYVAVIMAS PASITARIMUOSE, 
KONFERENCIJOSE, NUOMONĖS IŠSAKYMAS

 Eurodoc metinė konferencija ir Visuotinis susirinkimas
 LMS metinis susirinkimas
 LiJOT metinė asamblėja
 Dalyvavimas radijo laidose, spaudos konferencijose
 Nuomonės išsakymas spaudoje
 ...



Mokslo populiarinimas 
Aktyvus visuomenės domėjimasis mokslu yra viena iš sąlygų
mokslo kokybei bei žinių visuomenei pasiekti.

 „Moksleiviai ir mokslo populiarinimas 2009“: moksleiviai pristatė savo
rekomendacijas, turėsiančias pagerinti mokslo populiarinimo situaciją
Lietuvoje, bei naujus mokslo populiarinimo būdus.

 „Populiarinančių mokslą NVO institucinis stiprinimas ir tinklo
kūrimas“: populiarinančios mokslą NVO suburtos į mokslo populiarintojų
tinklą, suorganizuoti 6 seminarai.
2010 06 04 pasirašyta  
bendradarbiavimo sutartis,
LJMS išrinkta tinklo koordinatoriumi
pusei metų.



LJMS Vasara

Žiniasklaidos 
mokymai

Festivalis 
„PamatyKitaip“



TYRĖJŲ NAKTIS 2010, 2011 ir 2012

Šiuo projektu siekiama pakeisti visuomenėje
susiformavusius mokslo ir mokslininkų
stereotipus, suartinti tyrėjus su žmonėmis,
kurių labui jie dirba, suteikti galimybę jiems
susitikti, susipažinti, pasidalyti patirtimi,
parodyti, kad tyrėjo darbas yra išties įdomus ir
naudingas visuomenei.



PROJEKTAIPROJEKTAI

“Lietuvos jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra”
“Populiarinančių mokslą NVO stiprinimas ir
tinklo kūrimas”

“ŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir technologijoms remti”

“Jaunųjų mokslininkų tinklo plėtra“

“Apjunkime kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų mokyme”

“Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir 
stiprinimas”

ĮGYVENDINTI 2010 ir 2011 m.

“Saulėtekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje 
(UnInova)”

“Open Access from the Perspective of Young Researchers“

“Tyrėjų naktis 2010”, “Tyrėjų naktis 2011”

VYKDOMI 

“Tyrėjų naktis 2012”
“Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo 
sistema”



www.ljms.lt, info@ljms.lt


