
Projekto tikslas – organizuoti du su mokslo vertinimu susijusius viešus renginius ir paskatinti diskusijas mokslininkų 
įtraukties bei poveikio visuomenei temomis.

Mokslo vertinimas Lietuvoje nuolat sulaukia karštų diskusijų, jas paskatina mokslo vertinime nuolat vykstantys 
tobulinimai. Jie apima ne tik porą dešimtmečių gludintą formalųjį vertinimą, bet ir jau porą praėjusių palyginamųjų 
ekspertinių vertinimų. Paskutinio ekspertinio vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad kai kurias Lietuvos mokslo sritis 
surakino sąstingis, kurio greičiausiai nepavyks išjudinti nesutelkus pastangų.

Mykolo Romerio tyrėja ir Leideno universiteto doktorantė Eleonora Dagienė 2018 m. pabaigoje pradėjo mokslo 
tyrimus, kuriais siekiama išsiaiškinti Lietuvos mokslo vertinimo priemonių efektyvumą ir kylančias kliūtis bei nustatyti 
nenumatytas kiekybinio mokslo vertinimo pasekmes. Analizuojant Lietuvos mokslo vertinimo reglamentavimą ir 
mokslometrinius rodiklius, iškilo papildomų klausimų. Vienas iš tokių klausimų susijęs su Lietuvos mokslo 
tarptautiškumu: kodėl, nepaisant daugybės skatinimo priemonių, Lietuvos mokslo tarptautiškumo rodikliai 
nekyla?

Siekiant giliau pažvelgti į Lietuvos publikacijomis matuojamus mokslo pasiekimus, papildomi duomenys buvo surinkti 
iš daugiau kaip 50 interviu su mokslo politikais, administratoriais ir įvairių sričių mokslininkais. Analizuojant 
pokalbiuose surinktą medžiagą mokslininkų įtrauktis tapo viena iš svarbiausių ir daugiausiai klausimų keliančių temų. 
Maža to, pirminiai tyrimo rezultatai atskleidžia, kad prieš skatinant mokslininkus įsitraukti į tarptautines akademines 
bendruomenes, vertėtų susirūpinti vietinės reikšmės įtrauktimi. Be visa ko, vietinė ir tarptautinė įtrauktis siejama ir 
su mokslo veiklų ekonominiu ir socialiniu poveikiu, kuris Lietuvos mokslo bendruomenei yra sąlyginai naujas. Tai 
sąlygojo papildomos temos įtraukimą į du renginius, suteiksiančius įžvalgų mokslo politikos formuotojams ir Lietuvos 
akademinei bendruomenei.

MOKSLININKŲ ĮTRAUKTIS Į VIETINES IR
TARPTAUTINES AKADEMINES BENDRUOMENES

14:00–14:10 val.       Sveikinimo žodžiai:

Prof. dr. Artūras Žukauskas
LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto

pirmininkas
(Vilniaus universiteto rektorius, 2015–2020 m.)

Prof. dr. Inga Žalėnienė
Mykolo Romerio universiteto

rektorė

Gintautas Jakštas
LR Švietimo, mokslo ir sporto

viceministras

Vieša virtuali diskusija
„VIETINĖS IR TARPTAUTINĖS APLINKYBĖS, PAVEIKUSIOS LIETUVOS MOKSLO VERTINIMO RAIDĄ“

2021 m. spalio 29 d., penktadienis, nuo 14:00 iki 16:00 val. (lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą)  

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro  per Vokietijos akademinių mainų tarnybą
(DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.



Prof. dr. Artūras Žukauskas
LR Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto pirmininkas
(Vilniaus universiteto rektorius,
2015–2020 m.)

Prof. dr. Dalius Serafinas
Lietuvos mokslininkų sąjungos
pirmininkas;
Vilniaus universiteto Kokybės
vadybos magistro programos
pirmininkas

Jurgita Petrauskienė
Švietimo ir mokslo atašė,
Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė
prie Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (angl. OECD)
(LR Švietimo ir mokslo ministrė, 2016–2018 m.)

Prof. dr. Rūta Petrauskaitė
Vytauto Didžiojo Universiteto
Lituanistikos katedros profesorė
(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
pavaduotoja, 2008–2018 m.)

Prof. dr. Jochen Gläser
Berlyno technikos universitetas,
Vokietija

Dr. Guus Dix
The University of Twente,
Nyderlandai

14:25–15:25 val.     Reflektuoti ir diskutuoti kaip mokslo vertinimas prisidėjo prie Lietuvos
                                 mokslo tarptautinio konkurencingumo sutiko:

Prof. dr. Romas Baronas
Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;
Vilniaus universiteto Informatikos
instituto profesorius

Prof. dr. Eugenijus Butkus
VU Gyvybės mokslų centro
profesorius;
Lietuvos mokslo tarybos
pirmininkas (2003–2013 m.)

Atsakymai į virtualios auditorijos keliamus klausimus

15:25–16:00 val.      Bendra diskusija – ko norėtume siekti.

14:10–14:25 val.     Kaip mokslo politikams sekėsi nepasimesti mokslo vertinimo labirintuose?

Eleonora Dagienė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva;
CWTS (the Centre for Science and Technology Studies), Leideno universitetas, Nyderlandai

Viešas virtualus seminaras
„MOKSLININKŲ ĮTRAUKTIS Į VIETINES IR TARPTAUTINES AKADEMINES BENDRUOMENES“

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienis, nuo 10:00 iki 13:00 val. (anglų kalba)

14:25–15:25 val.

Susanne Wollin-Giering
Berlyno technikos

universitetas, Vokietija

Markus Hoffmann,
Berlyno technikos

universitetas, Vokietija

Eleonora Dagienė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva;

CWTS (the Centre for Science
and Technology Studies),

Leideno universitetas, Nyderlandai

Dr. Guus Dix
The University of Twente,

Nyderlandai

Prof. dr. Liudvika Leišytė
Aukštojo mokslo centro profesorė,

TU Dortmundo universitetas, Vokietija
Asociacijos „Futura Scientia“

Valdybos pirmininkė

Prof. dr. Jochen Gläser
Berlyno technikos

universitetas, Vokietija

Moderuoja


