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1. NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS: 

 
MOKSLININKO PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS IR KARJEROS 

PLANAVIMAS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ ERDVĖJE 
 

 
Programos apimtis: 16 val.  
- Teoriniai užsiėmimai: 60 proc.  
- Praktiniai mokymai: 40 proc.  
 
2. Programos dėstytojas: Dr Linas Eriksonas, UAB Europarama, VU TVM 
 
3. Programos tikslas: supažindinti ankstyvosios karjeros mokslininkus su naujomis mokslininkų 

tyrėjų profesinių gebėjimų vystymo ir karjeros planavimo metodikomis ir praktikomis: išmokyti 
analizuoti Europos mokslinių tyrimų aplinką, vertinti savo gebėjimus, parengti ir siekti įgyvendinti 
karjeros vystymo planą, apimantį profesinių kompetencijų tobulinimą, finansavimo pritraukimą per 
mokslinių tyrimų projektus ir mokslinių tyrimų paslaugų teikimą viešam ir privačiam sektoriams. 

 
4. Programos uždaviniai ir numatomi gebėjimai:  

 
Suteikti praktinių įgūdžių apie naujausias metodikas vystant mokslininkų tyrėjų profesinius gebėjimus ir 
planuojant karjerą doktorantūros ir podoktorantūros laikotarpiais, panaudojant mokslines žinias ir tęstinio 
profesinio mokymo praktikas, paremtas užsienio šalių gerosiomis praktikomis, darbo konsultuojant 
mokslininkus ir jų kolektyvus patirtimi ir Europos mokslinių tyrimų erdvės politikos ir finansavimo analize. 
Mokymų metu bus aptartas ir praktinių užsiėmimų metu išbandytas naujas mokslininko tyrėjo savianalizės ir 
gebėjimų vystymo modelis, 2011 m. pradėtas taikyti Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo institucijose.  

Numatomi įgyti gebėjimai:  

• Visapusiškas ir sistemingas mokslininko profesinių gebėjimų tobulinimo ir karjeros planavimo 
proceso supratimas, apimantis Europos mokslo politikos ir finansavimo priemonių analizę, 
individualių gebėjimų savianalizę, karjeros strategijos planavimą ir įgyvendinimą; 

• Žinios apie tai, kokius praktinius žingsnius reikia atlikti, norint vystyti mokslininko tyrėjo gebėjimus 
ir siekti karjeros Europos mokslinių tyrimų erdvėje  – nuo CV rašymo iki finansavimo pritraukimo; 

• Išmokti naujos mokslininko tyrėjo savianalizės ir gebėjimų vystymo modelis, padėsiantys siekti 
karjeros doktorantūros ir podoktorantūriniais laikotarpiais per individualias tęstinio profesinio 
mokymosi veiklas ir bendrus fundamentinių, taikomųjų ir užsakomųjų mokslinių tyrimų projektus.  

 
5. Programos turinys (dėstomos temos) 

 
 
Nr. Tema Potemės 
1 Europos viešojo ir privataus 

sektoriaus mokslinių tyrimų 

aplinkos analizė  

• Pagrindinės tendencijos (mokslo politika, 
socialinės, socio-ekonominės, 
technologinės tendencijos) 

• Mokslinių tyrimų „rinkos“ veiksniai 
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Nr. Tema Potemės 
(poreikiai, segmentai, problemos) 

• „Rinkos dalyviai“ (resursai, tiekėjai, esami 
ir galimi konkurentai, mokslinių tyrimų 
paslaugų apimtys, segmentai) 

• Makroekonominiai veiksniai (mokslinių 
tyrimų infrastruktūros plėtra, viešo ir 
privataus sektorių partnerystės iniciatyvos) 

2.  Mokslininko tyrėjo gebėjimų 

analizė 
• Kompetencijų analizės metodikos 
• Individualių gebėjimų SSGG analizė 
• Karjeros scenarijų planavimas 

3. Gebėjimų vystymas ir karjeros 

planų įgyvendinimas 
• Žinių ir intelektinių gebėjimų vystymas 
• Asmeninio efektyvumo vystymas 
• Mokslinių tyrimų organizavimo gebėjimų 

vystymas 
• Bendradarbiavimo ir socializavimosi 

gebėjimų vystymas 
4. Mokslinių tyrimų projektų 

organizavimas ir finansavimo 

pritraukimas 

• Naujų idėjų paieška moksliniams tyrimas 
• Atrinktų idėjos galimybių patikrinimas 
• Finansavimo galimybių vertinimas  
• Partnerių paieška 

5. Mokslinių tyrimų kaip paslaugų 

rinkoje teikimas 
• Fundamentinis vs. taikomasis mokslas 
• Reikalavimai „komerciniam“ mokslui 
• Mokslinių paslaugų rinkodara  

 
6. Mokymo metodai 

 
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai grupėse, „proto šturmas“ naudojant koncepcijų žemėlapius. 

 
7. Rekomenduojama literatūra: 
 

•  Alan M. Johnson, „Charting a Course for a Successful Research Charter: A Guide for Early 
Career Researchers“ (Research Management Services International, 2009), priega Internete: 
http://www.humansciences.mq.edu.au/documents/A_guide_for_ECR_by_Prof_Alan_Johnso
n.pdf 

• David Megginson, Continuing Professional Development (Chartered Institute of Personal 
Development, 2007) 

• Succeeding with Your Doctorate, Sage Study Skills Series, eds. Jerry Wellington, Ann-Marie 
Bathmaker, Dr Cheryl Hunt and Gary McCulloch (Sage, 2004) 

• Jerry Wellington, Getting Published: A Guide for Lecturers and Researchers, Routledge 
Study Guides (Routledge, 2003) 

• Publish or Perish (programinė įranga), http://www.harzing.com/pop.htm#download 
 

8. Reikalavimai programos klausytojui 
 

Grupinio darbo patirtis 
Nešiojamas kompiuteris su prieiga prie interneto grupiniam darbui 

 


