
DEL MOI<SLO IR STUDIJQ ISTATYMO PROJEKTO

KREIPIMASIS I

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENT..\ VALD..\ ADAMKV,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININK..\ VIKTOR..\ MUNTlAN..\,

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTR..\ PIRMININK..\ GEDIMIN..\ KIRKIL..\

4. MSI projekte ypac taisytina mokslo institutl!., aukstltil!.mokykll!.tarybl!.sudecil!. ir jl!.

sudarymo tvarka. Sukurti mokslui nereikalingi dariniai, tokie kaip Studijl!. kokybes vertinimo

centras, Mokslo ir studiN stebesenos ir analizes centras.

5. Esminis MSI akcentas turi biiti mokslo bendruomenes savivalda, kompetencija,

viesos ekspertizes, konferencijos, viesi recenzavimai ir pan., kompetentinga, kokybiska

savireguliacija.

6. Biitina islaikyti dviejl!. mokslo laipsnil!. - daktaro ir habilituoto daktaro - sistemll.

Tokia sistema skatina mokslo proverzius, kurie Lietuvai yra labai reikalingi. Taip pat bUtina i MSI

irasyti pedagoginil!. vardl!.(docento, profesoriaus) suteikimo reguliavimll.

7. MSI zlugdoma moksline kiirybine iniciatyva, kurios veiksniai ir akstinas yra

mokslo laipsniai. Nepagristai suplakti kvalifikaciniai (balcalauro, magistro) vardai su mokslo

laipsniais.

8. Nepagristai atimta teise mokslo institutams, ypac turintiems dideli mokslo

potencial% tureti savo doktorantUrll ir teikti mokslo laipsnius.

9. lstatyme turi biiti apibrezta Lietuvos moksll!. akademijos pagrindine funkcija - bUti

moksliniu ekspertu mokslo ir studijl!., teclmikos, Ukio, kulturos, socialines raidos, aplinkos,

sveikatos apsaugos ir kitais klausimais. Kartu tai kokybinio vertinirno pagrindas.

Mokslo ir studijl!. reforma vyksta vislllaikll. Bet, kaip nurode Lietuvos Respublikos

Konstitucinis Teismas, visa tai turi biiti derinama su kompetentinga mokslo bendruomene.

Manome, kad sis Mokslo ir studijl!. istatymo projektas neturi bUti tvirtinamas. Laukiame istatymo

projekto tolesnio aptarimo su mokslo bendruomenes atstovais.
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Nr.uala

LIETUVOS MOKSLT) AKADEMIJOS

HUMANITARINIT) IR SOCIALINITJMOKSLT) SKYRIAUS

VISUOTINIO SUSIRINKIMO, IVYKUSIO 2008 M. VASARIO 26 D.,

Lietuvos moksll!. akademijos Humanitarinil!. ir socialinil!. moksll!. skyriaus visuotinis

susirinkimas, isnagrinejtes Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktll Mokslo ir studijl!. istatymo

(MSD projekt% pareiskia, kad jame tebera nemaZai is esmes taisytinl!. teiginil!..

1. Mokslo ir studijl!. istatymo projektas siurksciai priestarauja Lietuvos Respublikos

Konstitucijoje itvirtintiems aukstojo mokslo autonomijos nuostatoms ir paZeidZia mokslo

bendruomenes akademines laisves principll.

2. Naujasis projektas priestarauja Lisabonos strategijai, dar clabiau sustiprina

biurokratinte Lietuvos mokslo' ir svietimo kontrolte bei visiskai sunaikina Lietuvos universitetl!. ir

mokslo institucijl!. autonomij% be kurios neimanoma produktyvi mokslo pletra.

Visiskai ignoruojama mokslo kaip kiirybines veiklos samprata.

3. Siame istatymo projekte nebeliko nuostatos, kad lituanistinil!. tyriml!.finansavimas

yra prioritetinis (tai yra itvirtinta abiejuose istatymuose). Sill nuostatll reikia sugrq.zinti. Dabartiniu

laikotarpiu, kai tiksliltil!. ir technikos moksll!. fmansavimas nuolat auga, tai liudija ir steigiami

"sleniai", istatymas turi garantuoti didesni humanitarinil!. ir socialinil!. moksll!. biudzetini

finansavimll·
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